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Kulturprojekt i Børnehaven
I uge 37 og 38 stod den på kulturprojekter rundt
om i alle institutioner i Thisted Kommune. - I Nors
Børnehus havde man fået hjælp fra den lokale
kunstner Andreas C. Rosmon.

Sammen med børnene var han med ved havet,
hvor de fandt sten, der blev malet. Disse sten
danner rammen om en labyrint på Børnehusets
legeplads. I labyrinten blev der også plantet frugttræer og buske.
På arealet ved siden af det gl. pigespejderhus,
blev der sat rionet op og plantet røde roser og sat

Halloween i Juniorklubben.
Halloween finder sted hvert år den 31. oktober.
Det er først indenfor de sidste år, at vi her i Danmark fejrer dagen.

tulipanløg ned
i jorden.
Dette
areal
danner
en rød
tråd,
som hører med
til en fortælling om en labyrint, hvor en person er
heldig at kunne finde ud af labyrinten, fordi han
trækker en rød tråd efter sig.
Efter projektugerne blev der afholdt
fernisering på områderne, hvor der
var mødt rigtig
mange forældre
op, og børnene var
meget stolte over
at vise, hvad de
havde lavet.
Tidligere har børnehuset også dekoreret Merkos
mur over mod børnehaven. Her
hænger plancher
med tegninger
børnene har lavet.
Jo, det er små
kunstnere vi har i
Børnehuset...

Oprindeligt er det en gammel keltisk tradition, der
fejrer sommerens afslutning. De keltiske rødder
anes stadig, da det specielt er i Skotland og
Wales man fortsat holder traditionen i hævd. Dog
kender vi nok bedst halloween fra amerikanerne,
der fejrer dagen med fest, kostumer og ringen på
døre, som vi kender det fra fastelavn.
I Juniorklubben havde de hjælp fra Maria Kusk,
Helle og Maria
Vendelbo til at
dekorere græskar. Græskarrene
blev dekoreret
med blomster,
persille, grene fra
skoven m.v.
Se også billedet
på forsiden...
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Indledning.
Så blev det efterår - mørkt og noget mere køligt.
Det er nu alligevel en god tid. Træerne står rigtig
flotte med efterårsløv og vi kan hygge os indendørs med stearinlys, - og så er det snart jul.
Der er masser af julearrangementer i Nors-Tved
og jeg håber de vil blive godt besøgt, da der er
en masse ildsjæle, der har lagt meget tid i at få
arrangementerne op at stå. Så støt det lokale og
mød op.
Det samme gælder vore lokale erhvervsdrivende. Snart åbner det nye center i Thisted og vi vil
blive bombarderet med reklamer herfra. De satser på julehandelen, men der er også flere muligheder for juleindkøb på vores egn.
Der bliver snakket meget om krise i denne tid og
der er vel krise på aktiemarkedet og det går
selvfølgelig ud over økonomien flere steder. Der
har været en del fyringer i flere erhverv. Derfor
er det også en solstrålehistorie, at vores fabrik,
NJA i Nors klarer sig godt. Det var en fryd, at
kunne læse i sidste uge i Thisted Dagblad, at de
ikke skal fyre nogle og at de har fået større ordrer ind.
Armiga kører også derudad og er blandt flere
gazelle virksomheder her i Thy. En gazelle virksomhed er et amerikansk udtryk for små hurtigt
voksende virksomheder, der skaber mange
jobs. Godt gået af Armiga, der efter otte år på
Håndværkervej nu har flyttet hele produktionen
til Nors Erhvervscenter. Her har de nu to store
haller og har også lavet nye toilet-, bade-, kantine- og kontorfaciliteter.
Her er medarbejdere i gang
med at flytte
ting ind i den
nye hal i Erhvervcenteret.

Redaktion:
Dorthe Lund – tlf. 41628895
mail dorteml@privat.dk
Lone Gregersen – tlf. 97981725 – mail
Fam-Gregersen@get2net.dk
Susanne Søe-Larsen – tlf. 97982023 –
e-mail info@norsby.dk

En af de tons store
maskiner flyttes på
plads.

Vi håber at alt fortsat vil køre hos Armiga og alle
andre erhverv her i området. Det er dem, der
holder gang i vor by.
I næste blad kommer vi jo ind i generalforsamlingernes tid. Sidste år var man lidt uheldig med
at placere generalforsamlinger den samme aften flere gange. Derfor opfordres foreningerne til
at sende dato for deres generalforsamling ind,
så man på den måde kan planlægge, at de ikke
bliver samme aften. - Efterhånden som jeg får
datoer ind, lægges de i aktivitetskalenderen på
www.norsby.dk. - så hold øje der.
Jeg håber der er mange nye kræfter klar til at
træde i de forskellige foreninger, så de alle fortsat kan gøre et stykke arbejde for, at vor by forbliver aktiv.
Jeg vil godt sige tak for alle de indslag, der er
blevet sendt denne gang. Tved er rigtig godt
med i dette blad og det er rigtig dejligt at få noget nyt derfra også.
Deadline for næste blad er den 20. december.
Bladet udkommer p.g.a. juleferien i starten af det nye år.
Alle ønskes en rigtig glædelig
jul, samt et godt nytår.
Susanne Søe-Larsen

Layout: Mona Troelsgaard/Susanne
Søe-Larsen
Fotos: Oluf Immersen, Kristian Amby
mfl.
Trykkeri: Friheden
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Legepladsen på Nors Skole.
Af Helle Yde, Fritteren
Nors Skole er i gang med en gennemgribende
renovering af legepladsen, da legeredskaberne
ikke længere svarede til sikkerhedsreglerne på
området.
I ugerne op til sommerferien lavede vores pedel
Anders og hjælpe pedel Keld et nyt gynge område. De genbrugte den gamle ottekant, som oprindeligt blev lavet til klatreområde. Her er der ophængt 6 nye gynger, gravet ud og lagt faldeunderlag.

Keld naturligvis æresgæster.
Alle børn og voksne i
Fritteren fik bålmad som
eftermiddagsmad, og
der var kaffe på kanden
til forældrene, når de
hentede deres børn. Det
var en regnfuld dag,
men på trods af dette,
havde vi en meget hyggelig dag. Dette var forhåbentlig startskuddet til
mange gode og hyggelige stunder med børn og
voksne omkring bålhytten.
Vi har fået en fantastisk dejlig legeplads, hvor der
er mulighed for at udfolde sig motorisk. Bålhytten
kan bruges til meget andet end bare at have et
bål i. F.eks. snitte område, snakke med venner
område, ja næsten alt hvad fantasien byder på.

Den første uge i sommerferien blev klatretårnet
fjernet, et stort stykke arbejde, som Anders og
Keld også påtog sig.
De gik hurtigt i gang med at etablere et nyt klatre/
kravle/svinge/balance/jorden er giftig område.
Lige efter sommerferien gik Anders og Keld i
gang med næste projekt. En bålhytte, der op til
efterårsferien blev indviet. Her var Anders og

Husk Banko!
Traditionen tro, afholder Nors-Tved Borgerforening bankospil i november. I år er det:
Tirsdag den 18. november kl. 19.00
På Nors Kro
Som sædvanlig med flotte gevinster, så vi håber
at se mange folk...
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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Nors Områdecenters
aktivitetskalender
November:
Onsdag den 05.11. kl.12.00
Fællesspisning/Valg til Ældrekomite
Gule ærter m/tilbehør Kaffe og småkager
Alle over 60 år er velkommen 50 kr. pr. kuvert.
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag.
Onsdag den 12.11. kl. 14.00
Bankospil
Onsdag den 19.11. kl. 14.00
Alm. klub
Lørdag den 22.11. kl. 10-16

BASAR
Mange fine præmier på skrivebøger, Tombola eller
Amerikansk lotteri, salgsbod.
Kom og støt en god sag.
Onsdag den 26.11. kl. 14.00
Sang-eftermiddag Vi synger advent ind.
Fredag den 28.11. kl. 10.00
I skoven og samle dekorations
materiale.

Onsdag den 17.12. kl. 14.00
Juleafslutning m/pakkespil, gløgg & æbleskiver. Julehistorie og knas. Kom og vær med til julehygge.
Onsdag den 24.12. kl. 10.30
Julegudstjeneste
Næste møde i AKTIVKOMITEEN
onsdag d. 10.12. kl. 10.30
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
OBS! Kørsel til arrangementer onsdag – ring
99174080 - pris 10 kr. hver vej.
Aktivitetsmedarbejder: Gerda Jacobsen
Her er du altid velkommen!
Loppemarked
den 5. oktober 2008.
Ja, hvem kunne ane, at da vi annoncerede, at vi
ville afholde loppemarked, at så mange i Nors
ryddede op i deres gemmer, og leverede en
masse fine ting til vores loppemarked, og at der
denne søndag mødte rigtig mange mennesker
op for at støtte den gode sag. 11.355 kr. blev
der solgt ”lopper” for.
Tusind tak for alle ”lopperne” og tusind tak for
støtte til vores nye fjernsyn.

December:
Onsdag den 3.12. kl. 12.00
JULEFROKOST Nærmere information følger.
Torsdag den 4.12. kl. 14.30
Gudstjeneste.
Onsdag den 10.12. kl. 14.30
Sammenkomst for ældre i Præstegården.

Høreomsorg!
Har du brug for råd og vejledning i brugen
af høreapparat, mangler du batterier,
eller har du brug for hjælp til vedligeholdelse af dit høreapparat, så kan du træffe
Høreomsorgskonsulent Annie Bovbjerg
på Nors Ældrecenter onsdag den 3.12.08
imellem kl. 10 og 11.30.

S/A Smede og
maskinteknik
Ved
Søren Andersen
Ballerumvej 307, Tved
Tlf. 97981790
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Martin Jensen
også fra Nors
vandt både
amtsmesterskab
og Danmarks mesterskab i B1
rækken sammen
med sin makker
fra Hundborg.
I 2008 er de ligeledes blevet Thymestre.

Lokale vindere i Crocket 2008
Disse to Herrer fra Nors vandt amtsmesterskab
2008 i B2 rækken. Det betød, at de skulle videre til
Danmarks mesterskab. Mesterskabet blev afviklet
lørdag d. 27.
september i
Sulstrup, hvor
de spillede sig
til en 6. plads.
Vi ønsker Richard og Sigurd
hjertelig til lykke
med mesterskabet.

Et stort til lykke til Hanne og Martin
Indsendt af Grethe Ravn Nielsen (krocketspiller)

Bedsteforældredag i Tved.
Tirsdag den 14. oktober var der Bedsteforældredag i Tved og Naturstyrelsen var arrangør. Turleder var Henrik Bak.
Der var dejlig solskinsvejr og vi var ca. 65 deltagere, der havde taget imod tilbuddet om at se en
lille bid af Nationalparken. - Henrik er en god fortæller - vi så en af de små indhegninger, hvor der
er plantet egetræer. Råvildtet elsker de små træer, derfor er de hegnet ind.
I fremtiden skal der satses lidt mere på løvtræer.

arkivfoto

Vi så også og hørte om træer, der var uønsket i
skoven. - En myretue og dens indretning fik vi
også en forklaring på og der var også lejlighed til
at smage en myre…
Henriks historie om troldene hørte også med til
turen. - Der blev vist og snakket om svampe, nok
mest kantareller.
Efter en god time endte vi på legepladsen. Bålet
var tændt. Der skulle vi hygge os og spise vores
medbragte mad.
En rest beholdning af pølser og brød fra indvielsen af Nationalparken blev sat til livs. De blev
skyllet ned med sodavand, som Nors Tved Borgerforening havde sponsoreret.
Skoven var pyntet med flotte efterårsfarver og i
den tror jeg vi var mange, der fik en god oplevelse.
Tak for turen til Henrik.
Hilsen en bedstemor

Tlf. 97981622

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

Referat fra Nors menighedsråds
orienteringsmøde på Nors skole
2. september 2008
Ved formand Gunnar Smed.
Noget af det første vi skulle tage stilling til var nyt
tag på Nors kirke, idet taget under stormen den. 5.
januar 2005 blev suget op i et bule i læsiden af
tårnet, men det har også holdt i godt hundrede år.
Det næste var gravermedhjælper Emma Bang
som opsagde sin stilling, vi fik ansat en ny gravermedhjælper Jørgen Christiansen som bor her i
Nors, men det næste der skete var at vores graver
gennem næsten 30 år Henning Bang på grund af
ryg problemer måtte stoppe, men afløseren var på
plads nemlig Jørgen Christiansen som blev graver, dernæst blev Inger Marie Kjeldsen fra Amtoft
ansat som gravermedhjælper, og det går rigtig
godt, ligesom de øvrige ansatte ved Nors kirke gør
de det godt. Tak for det.
Men det helt store problem blev arbejdstilsynet
som mødte op den. 20. april kl. 8,15. 2006.med
flere påbud. Blandt andet er der blevet monteret
kime anlæg, på grund af for højt støj, så nu mangler vi kun velfærdsbygning til graverne, men der er
lys forude idet menighedsrådet har solgt præstegårdsjorden og har fået lov at bruge pengene til
velfærdsbygning og mødelokale.
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Vores ældre møder og sogne aftener er godt besøgt, som alle foregår i præstegårdens private stuer. Det siger vi tak for. Vi har et godt samarbejde
med Nors ældre center. Vi har droppet udflugten
for ældre, men har derimod en hestetur i Tved
plantage som er meget populær, hvor der foruden
kaffe i maskinhuset i Tved også serveres kantarelsuppe ude i skoven som er lavet af Svend E. Odgård.
Kirkebladet er nu kommet med i Nors-Tved nyt det
er blevet meget godt modtaget (så kommer den
ikke så let i papirkurven). Der er lagt en oversigt
over gudstjenesterne i våbenhuset som man er
velkommet til at tage med hjem.
Der er også i forbindelse med kommune sammenlægningen blevet nye provsti grænser, idet Thisted provsti måtte aflevere 7 sogne til Sydthy
provsti, men vi fik til gengæld 7.sogne fra Hannæs
provsti
Fremtiden.
Vi er i gang med at få lavet en hjemmeside for
Nors sogn.
Der vil blive stillet mange krav til det nye menighedsråd.
Hvad vil der ske med folkekirken de næste fire år?
Hvad med kirken liv og vækst?
Hvad skal Nors bruge vores nye bygning til?
Skal vi have mere samarbejde med nabo sogne?
Om fælles indkøb? Koncerter? M.m.

Husk!
Spejderne samler aviser ind
lørdag den 15. november.
Stil aviserne ud
til vejen, så vil
de blive afhentet.

Sanne og Carsten
Dalgaard
Tlf. 97981050

Tabt
vielsesring
Vielsesring fundet på
Nors Ældrecenter medio august.
Navnet i ringen er utydeligt, men måske
står der Kristian.
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Vidste du …
AT vi har fået nye medarbejdere i butikken, og
at vi godt kan bruge flere som afløsere?
AT vi også har fået malet møbelafdelingen, så
alt i alt har butikken nået standard 2007?
AT vi i de første 9 måneder af 2007 har solgt
for 177 000 kr.?
AT vi har været på besøg på Ældrecentret?
Under et af vore møder blev det foreslået, at vi
kunne tage ned på Nors Ældrecenter og vise,
hvad vi har at byde på i Nors Genbrug: tøj, tasker, smykker m.m. Der blev fulgt op på forslaget, og efter aftale med Gerda Jakobsen, som
står for terapien på ældrecentret, kunne vi komme på besøg onsdag den 29. august 2007.
Det blev til en hyggelig eftermiddag med varepræsentation og kaffe, hvor også mange udefra
kom forbi for at kigge på. Pengene fra salget gik
til Danmissions hjælpearbejde i Afrika, men det
vigtigste for os som medhjælpere var, at de ældre på centret fik en hyggelig eftermiddag, og vi
håber på et godt gensyn næste år.
Jytte Korsgård Andersen.

VENLIG APPEL TIL
HUNDEEJERE!!
Kender du det? Når en fremmed hund, pludselig
og helt uden varsel farer én i møde, (enten super glad eller noget mere bidsk i dens fremtoning) Det gør jeg! Og jeg synes det er rigtig
træls og meget ubehageligt. Jeg er faktisk meget bange for hunde!
Hundene er helt sikkert både søde & venlige,

AT Ydremissions-komiteen holder pakkefest på
Nors skole tirsdag den 29. januar 2008 kl. 19,30
med Gunnar Smed som auktionarius.
AT denne gang støttes Sudanmissionens projekt i Nigeria ”REMI Educational Foundation” –
en skole for handikappede børn.
AT to unge piger fra vores område, Laura K.
Jensen, Vesløs, og Sanne Bisgaard, Thisted,
arbejder netop nu på denne skole som volontører i 3 måneder.
AT Laura og Sanne kommer til Nors søndag
den 9. marts 2008 og fortæller om deres oplevelser i forbindelse med Ydremissions Sognedag.
Stor hilsen
Kai Stensgaard

de fleste af dem heldigvis! Men deres ejer, kunne godt træde lidt mere i karakter og passe noget bedre på deres løsgående firbenede venner,
enten med en snor eller i tæt kontakt med hunden. Så kan vi alle cykle, løbe eller spadsere i ro
og mag og tilmed hilse pænt på hinanden….. og
jeg kunne måske være så heldig at overvinde
min trælse ” HUNDE SKRÆK”.
Mange hilsner én medborger

Håndværkervej Hal 45-46

MOTORVEJEN ER KOMMET TIL NORS

Tlf. 97982518 www.armiga.dk

KONTAKT NORS-TVED BORGERFORENING, SÅ KAN DU OGSÅ FÅ FART PÅ...
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Husk følgende møder:

Adventsfest.
KFUM og KFUK i Nors holder adventsfest i Missionshuset
onsdag d. 10. december kl.19.30.
Sognepræst Poul Henning Poulsen fra
Thisted kommer og taler. Traditionen
tro får vi også besøg af luciaoptoget.
Alle er velkommen!

Tirsdag d. 4.November: Årsmøde og generalforsamling i Kredsen i Hundborg
Torsdag d.13. November: Månedsmøde i Hillerslev v/Missionær Grethe Friberg
Onsdag d. 19. og Torsdag d. 20. november: Bibel kursus i Thisted.
Torsdag d. 27. November: Samtalemøde hos
Sigfred Kristensen over matt. kap. 17
Tirsdag d. 2. December: Bedemøde i Missionshuset kl. 19.00.

Vi har modtaget billedet til venstre af Poul Erik
Jensen. Det er taget i krydset på Norsvej i sommeren 1969, hvor Jens Kr. Stentoft Pedersen væltede
med to læs halm. Poul Eriks bror Henry boede
ovenpå BT kiosken og fik taget et billede af det
væltede læs. Forrest ses Barber Christensen
Billedet ovenfor er fra Museets arkiv. Det er Frydebovej med hallen i baggrunden. Der var ikke mange huse på Frydebovej dengang og lægehuset og
børnehaven var heller ikke bygget. Årstallet for billedet er ikke kendt, men nok fra halvfjerdserne.
Har du nogle gamle billeder du synes kunne være
sjove at få med, så henvend dig endelig til redaktionen. Der må meget gerne følge en historie med.

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
NOV - DEC 2008

GUDSTJENESTER
Nors

Tved

2.11 Alle Helgens søndag

16:00

10:30

9.11 25. s. e. Trin

10:30 *

16.11 26. s. e. Trin

-

23.11 Sidste søndag i kirkeåret

16:00 LO
-

10:30

30.11 1. s. i advent

9:00

10:30 *

7.12 2. s. i advent

10:30 *

-

14.12 3. s. i advent

-

21.12 4. s. i advent

10:30

-

14:00 - 16:30

15:15

24.12 Juleaften
25.12 Juledag

16:00 PSH

10:30 *

26.12 2. Juledag

-

28.12 Julesøndag

10:30 *

10:30 PSH *

1.1 Nytårsdag

16:00

4.1 Hellig 3 Kongers søndag

9:00 K

10:30

11.1 1. s. e. H. 3 K.

10:30 *

-

18.11 2. s. e. H. 3 K.

9:00

-

25.1 3. s. e. H. 3 K.

-

10:30 PSH *

*) Kirkebil
For at benytte kirkebilen bedes man ringe til
Thisted Taxa, 9792 0422, senest lørdag kl.
12.

Sognepræst, provst, Henning Bjørndal Sørensen, Hindingvej 1, Nors, tlf. 9798 1030.
hebs@km.dk. - Træffes bedst mellem kl.
11:30 og 12:30.

K) Kirkekaffe.
Ved morgengudstjenesten d. 4. januar serveres en kop kaffe i våbenhuset umiddelbart
efter gudstjenesten.

PSH: Sognepræst Pia Søgaard Hansen,
Skjoldborg, tlf. 9793 1061.
LO: Lone Olsen, Vesløs, 9799 3045.

Støtteforeningen
For nors bk
Nors Genbrug
Kontaktperson:
Kai Stensgaard
Tlf. 97981236
Ritaogkai@mvbmail..dk

Kontaktperson:
Viggo Jørgensen
mail:
norshallen@norshallen.dk

Kontaktperson:
Bertel Andersen
Tlf. 97981978 mail:
B.C.A@tdcadsl.dk
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SKYLD OG SKÆBNE
Når ulykker, færdselsuheld, naturkatastrofer og
lignende rammer ned blandt tilsyneladende tilfældige mennesker, melder spørgsmålet sig, om
de ramte dermed fik en straf, som de på en eller
anden måde også havde fortjent. Får man skæbne som forskyldt?
Spørgsmålet volder mig ikke problemer så
længe det går godt. Det er straks vanskeligere,
når det går mig dårligt, når sygdom, mismod,
trange tider, ulykker, døden, rammer mig og mine, tilsyneladende helt urimeligt. Er det så retfærdigt, - har jeg virkeligt fortjent det?
Det spørgsmål er blevet stillet til alle tider, - også på Jesu tid.
Engang kom nogle jøder hen til ham en
dag og fortalte om noget, der var sket på tempelpladsen. Nogle tilfældige bedende dér var slået
ned, massakreret, af Pilatus’ soldater.
En anden gang var et højt tårn i Siloa væltet og 18 mennesker blev dræbt. Jesus blev
spurgt: Var de, der blev dræbt af Pilatus på tempelpladsen, og de, der omkom under det sammenstyrtede tårn, større syndere, - var de mere
skyldige, end andre. Havde de virkeligt fortjent
denne grufulde skæbne? Sådan har mennesker
altid spurgt. Får man skæbne, som forskyldt?
Svaret på dette spørgsmål, - eller måske
det manglende svar på spørgsmålet om, hvor
retfærdigheden er henne, har fået flere og flere
til at konkludere, at hvis det og det er retfærdigt,
så er der ikke nogen Gud til.
Men påstanden om fraværet af Gud, løser
ikke problemet med, hvad der er årsag til de
menneskelige tragedier, vi møder på vor vej
gennem tilværelsen eller alle de grusomheder,
der dagligt væltes ud i hovedet på os i nyhedsmedierne. Tværtimod.
Hvis der ikke gives nogen Gud, så står
mennesket ikke bare alene med hele ansvaret,
men er også henvist til selv at skulle kunne levere løsningen på alverdens uretfærdigheder, eller
forsat alene at skulle bære det ubærlige.
Og så skulle jeg mene, at mennesket er
endnu mere ilde stedt end tidligere. Mennesket

må nu ubarmhjertigt bære straffen for sin uforstand og manglende evner.
En holdning, der er ligeså ubarmhjertig
som den, vi finder hos den gammeltestamentlige
Gud, der skånselløst straffer den, der træder ved
siden af.
Jesus forkaster tanken om den vrede Gud.
Var det deres egen skyld, dem, der blev massakreret på tempelpladsen? Var det deres egen
skyld, at tårnet i Siloa faldt ned over dem, der
stod der? I begge tilfælde svarer Jesus entydigt
nej! Ulykke og død er ikke en særlig straf over
onde mennesker. Den slags rammer i flæng og
bærer vilkårlighedens og tilfældighedernes præg.
For mange år siden begravede jeg en yngre mand. Hans gamle far, en vejrbidt fåmælt fisker sagde, mens han gik fra graven, stille og
roligt, med tårerne trillende ned ad kinderne:
"Ja, sådan skulle det så være". Han gjorde ikke
krav på noget retfærdighed, - han var ikke fornærmet, eller gik i panik. Han ville leve resten af
sine dage tynget af sorg over tabet af sin søn.
Han tog dét som sin og sønnens skæbne, - de
grundvilkår, svigersønnen døde af, og han, faren, skulle leve på nu og fremover.
De, der blev massakreret på tempelpladsen, og de, der blev slået ihjel af tårnet, der væltede i Siloa, - eller vi andre kunne fortsætte, den unge mand, der pludseligt døde, - eller du
og jeg, - er nogen mere skyldig til en ond skæbne end andre? Nej, men alle er skyldige og lever
med den risiko, at det kan gå én ilde, ja man kan
gå hen og dø af det, på et eller andet tidspunkt.
Det, at vi alle lever med en blind skæbne
over hovedet fastholder, at livet er begrænset, at ingen af os kan forvente, at det hele vil gå retfærdigt til. Ej heller at vi kan uddanne os, udvikle os, arbejde os frem til en rimelig retfærdighed.
– Nej, vi skal bruge livet, det til tider uretfærdige
liv, nu vi har det. Vi ved ej hvor længe. Dag for
dag skal vi prøve til. Dag for dag får vi en ny
Fortsætter
næste side.

Foredrag
Musik
hygge
Kontaktperson:
Lilian Larsen
Tlf. 97981626

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

Kontaktperson:
Vita b. pedersen tlf. 97981865
Udlejning:
Anders Christensen tlf. 97982089
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dag givet. Igen og igen giver Gud os en ny chance..
Dødens og livets vilkårlighed er en hård
skæbne at leve under. Men desto mere hviler det
ansvar på os, at vi bruger livet, mens vi har det, vel vidende, at vi hele tiden pådrager os skyld,
og det i den grad, at vi skal prise os lykkelige
for, at det ikke altid går retfærdigt til.
Denne diskussion mellem Jesus og jøder-

ne fandt sted på et tidspunkt, hvor Jesus i slutningen af sin vandring rundt om i landet var på
vej til Jerusalem. Han vidste, hvad det ville ende
med. Men han råbte ikke på retfærdighed, tværtimod tog han hånd om den uretfærdighed,
der drev ham op på korset, ved netop at tage den
skæbne på sine skuldre, - til frelse for mennesker.
Henning Bjørndal Sørensen

Allehelgens søndag.

Indsamling ved
høstgudstjenesterne.

Søndag d. 2. nov. d.å. er det Allehelgenssøndag i
alle Danmarks kirker, - en søndag, der i kirkens
historie, både i den katolske kirke og i vor nuværende lutherske kirke, har haft forskelligt indhold
og betydning.
I de sidste årtier er der blevet tradition for, at
Allehelgenssøndag er den søndag i kirkeåret,
hvor vi, - mens efterårets mørke og kulde trænger sig mere og mere på, - samles i Guds hus, for
i tanker og bøn at mindes vore kære døde, - i det
hus, hvor der er så højt til loftet, at her er der
rum både for den største glæde og taknemmelighed, men også for den største sorg.
Gudstjenesten forløber som en almindelig søndagsgudstjeneste, - dog således, at navnene på
dem, der er døde her i sognene og/eller begravede på kirkegårdene her, vil blive læst op.
Der er gudstjeneste Allehelgenssøndag d. 2. november i Nors kirke kl. 16:00 og i Tved kirke kl.
10:30.

VALG TIL MENIGHEDSRÅD
TVED SOGN
Da der ved udløb af fristen for indlevering af
kandidatlister kun var indkommet 1 liste, er følgende valgt til det nye menighedsråd for Tved
sogn:
Anders Jørgen Miltersen, Hanstholmvej 63
Anders Knudsen Andersen, Ballerumvej 305
Søren Andersen, Ballerumvej 307
Mette Frøkjær Andersen, Troldborgvej 8
Anna Irene Munk, Vorringvej 9.
Suppleanter:
Helle Fly Geertsen, Nørbyvej 3 og Johannes Nikolajsen, Troldborgvej 8.

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

Kontaktperson
Else Gregersen
Tlf. 97981965

Ved høstgudstjenesterne i Tved og Nors kirker,
blev der indsamlet kr. 6.414. Tak for det! Beløbet blev delt mellem følgende: Kirkens korshær
der bl.a. arbejder blandt hjemløse, narkomaner
og prostituerede, Danmissions arbejde blandt
aids-ramte i Afrika, Folkekirkens nødhjælp, og
KFUM’s sociale arbejde .

Danmission.
Møde tirsdag d. 4. november kl. 19:30 på
KFUK, Rosenkrantzgade 6, Thisted. Bodil Lindgaard kommer og fortæller om hendes tid som
missionær i Cambodia og senere som rejsearrangør dertil for Danmission.
Bodil Lindgaard talte ved Genbrugsfesten i april
i Ungdomshuset, Nors. Flere har givet udtryk
for, at hende kunne de godt tænke sig at høre
igen. Det er der nu mulighed for.

Julekoncert i Nors kirke
Mandag d. 15. december kl. 19:30.
Koncerten bliver en blanding af dansk og engelsk advents- og julemusik fremført af Hansted
Kirkes Pigekor, Klitmøller Kirkes Voksenkor,
Steen Karlsen, fløjte, Julie Nørgaard Christensen, violin og sang samt Irene Søndergaard Christensen klaver og orgel. Koncerten indledes med
Luciaoptog ved pigekoret. Derefter synges og
spilles kendte melodier, sange og salmer, som
menigheden kan nikke genkendende til.
Derudover bliver der mulighed for at synge med
på flere af vore smukke advents- og julesalmer.
Denne aften er der rig mulighed for, at alle kan
komme i julestemning.

Www.
teutoniaworkout.com

Kontaktperson:
Helle Madsen
tlf. 30642249
Warming@mvb.net

Nors boldklub
info@norsbk.dk
Www.norsbk.dk
Kontaktperson
Jesper Christensen
Tlf. 97981596
kroer@post10.tele.dk
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VALG TIL MENIGHEDSRÅD
NORS SOGN
Mød op og stem. Gør din indflydelse gældende.
Til valget i Nors sogn er der indkommet 2 lister, hvorfor der skal afholdes
valg d. 11. november. Valget foregår på
Nors kro kl. 9-20.
Liste 1.
”Fælles kirkeliste” – sideordnet opstillet.
Agnes Kirstine Dahl, Hindingvej 46 - Alex Dahl
Jensen, Hindingvej 2 - Hans Kristen Nielsen, Nellikevej 22 - Kai Steensgaard, Bakken 4.
”Fælles kirkeliste” stiller op til valg til menighedsråd. Vi tager udgangspunkt i Grundtvigs vidunderlige salme: ”Kirken, den er et gammelt
hus”, hvor det lyder således: ”Vi er Guds hus og
kirke nu, bygget af levende stene”.
Vi har et dejligt stykke arbejde i præstegården
med ældre-komsammen og sognemøder. Nogle af
menighedens medlemmer holder aftensang hver
mandag på ældrecenteret, men vi savner et stykke
kirkeligt arbejde blandt børn og unge, - det kunne
f.eks. være et børne- og ungdomskor???
Vi på Fælles kirkeliste vil gå ind for at styrke samarbejdet i sognet både for børn, unge og ældre til
gavn for hele sognet, så vi bevarer vor kristne kulturarv. Vi vil samarbejde med alle, der er interes-

Døbte
Rikke Witten Lodahl Andersen, Holmevej 14
Martin Melcher Nesgaard, Tanggårdvej 4
Oliver Bruun Josefsen, Sejlhøjvej 12
Viede
Berit Toft Nielsen og Jacob Berg Nielsen, Skive
Døde/begravede
Ulla Elisabeth Troelsgaard, Sennels
Alice Gunhild Sørensen, Vænget 6
Aksel Fuglsang Bislev, Stationsvej 17
Jens Kristensen, Kirkebyvej 18
Lilly Pedersen, Kirkebyvej 18.

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

Liste 2.
”Grundtvigsk liste” – sideordnet opstillet
Gunnar Kristensen Smed, Norsvej 81 -Leif Korsgaard Andersen, Skrænten 3 - Lene Westergaard,
Hindingvej 36 - Else Lodahl Rasmussen, Holmevej 28 - Karen Hedvig Berg, Nellikevej 37 - Henrik Bojesen, Tråbakken 11
”Grundtvigsk liste” opstiller til menighedsrådet
fordi, vi mener, at kirken er for alle og kirken skal
være både kirkelig, folkelig og kulturel. Vi vil gerne have indflydelse på kirkens aktiviteter, det være
sig koncerter, foredrag, alternative gudstjenester
m.m. samt være med til at sætte rammerne for,
hvordan kirkens arbejde skal være.
Du er så heldig, at du bor i et sogn, hvor der er
mulighed for at være medbestemmende for, hvem
der skal sidde i Nors menighedsråd. Du skal derfor komme og gøre din indflydelse gældende ved
at stemme på en af de opstillede kandidater ved
valg til menighedsråd i Nors sogn d. 11. november.

Sudanmissionens møder

Siden sidst

Nors
Gymnastik
forening

seret i kirkens liv og vækst.
Med venlig hilsen
Fælles kirkeliste.

Mandag d. 3. november kl. 14:00 hos Elly Holm,
Mors Møllevej 3.
Mandag d. 1. december kl. 14:00 hos Richardt Nielsen, Kirkebyvej 30.

KFUM & K i Nors
fylder 100 år.
Dette fejres ved en festaften i Nors missionshus fredag d. 7. november. Festen starter med spisning,
festtale ved tidligere kredssekretær Esther Jørgensen, underholdning, kaffebord, billeder og film om
foreningens virke gennem årene. Afslutning v. Inge
Marie Clausen.

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

Spejderne
i nors
holmevej

Kontaktperson:
Rikke Rasmussen
Tlf. 97982520
rlr@pc.dk
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Bøffel-patruljen
melder klar
til udfordringer!!

Den 4. – 5. oktober satte efteråret for alvor ind,
50 mm. vand kom der ned fra skyerne og der
blæste en stiv kuling. Men det var ikke nok til at
bremse 80 spejdere fra hele Thy, der mødtes til
den årlige konkurrence for spejdere over 10 år.
Temaet var dette år ”Spejdere som i de gode
gamle dage” – dengang, hvor ”bøffelpatruljen”
eksisterede. Bøffelpatruljen var de sejeste, de
klogeste, de hurtigste, de mest ordentlige spejdere, som man især kunne møde på korpslejrene.
Bøffelpatruljen var denne weekend genopstået –
dog i en lidt yngre udgave, og måske ikke helt så
kloge og seje som dengang.

Spejderne konkurrerede i meget forskellige discipliner som f.eks. at fremstille pandekager over
bål, som en stafet ude på en ø, kæmpe fiskedam
med en 4-meter lang rafte, at alle patruljemedlemmer skulle 2 m. over jorden v.h.a. et par rafter
og reb, kanosejlads, ansigtsmaling og meget mere.
Se billeder af ansigtsmaling på forsiden.
Aftensmaden, som skulle bestå af frikadeller, kartofler og sovs, blev også gjort op i point og ligeledes lejrpladsens orden og hygiejne.
Om natten blev alle spejdere sendt på o-løb i det
værst tænkelige vejr - og en sand spejder kæmper for sagen – men det var nu heller ikke så dårligt at kravle i soveposen, mens staben havde
travlt med at sætte ekstra store pløkker og barduner i teltene for at de ikke skulle flyve helt væk.
Èt telt måtte dog give op, men rigtige spejdere
hjælper jo hinanden, så konkurrenter eller ej, blev
der rykket sammen i teltene, så der var plads til
alle.
Friske og veludhvilede efter 4-5 timers søvn, var
der søndag morgen igen konkurrencer – denne
gang med temaet handicap. Spejderne skulle
igennem forskellige prøvelser med div. handicaps.
Ørnene – Bjørn, Lars Bo, Mathias, Andreas, Lasse, Søren Kim og Simon (Simon ikke var til stede
da billedet blev taget) fik 2. pladsen. De fik placeringen for gode spejderfærdigheder, samarbejde
og hurtighed.

Som alle nok kan se er Bøffelpatruljen bestående
af mennesker fra Nors og omegn. Det var nemlig
blevet lederne fra Nors og Vandet, der stod for
tur til at arrangere dette års efterårsløb.

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

Vinderne blev følgende.
A-patruljer - Spejdere under 13 år:
1. pladsen; Krudtuglerne, Vandet
2. Pladsen; The Green Girls, Hunstrup / Østerild
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Jungledyrene - Marianne, Rikke og Louise fik 1.
pladsen. De vandt ved at udføre opgaverne med
stor iver og omhu og især fik de mange point for
deres evne til samarbejde og godt humør.
Jeg vil som gruppeleder i Nors sige mange tak
til alle jer ledere og store spejdere
(Bøffelpatruljen og alle dens hjælpere), der har
gjort en stor indsats for at få dette arrangement
til at køre. De 80 spejdere fik et uforglemmeligt
døgn med mange gode oplevelser – og måske
nok også et par våde og kolde fødder undervejs….

B-patruljer - Spejdere 13 – 18 år:
1. pladsen; Jungledyrene, Nors
2. pladsen; Ørnene, Nors
C-patruljer – Spejdere over 18 år:
1. pladsen; Svalerne, Hørdum
2. pladsen; Klan Kaos, Stagstrup
Ja, Nors deltog med to patruljer i B-katagorien
og de fik en 1. og en 2. plads – så det kan vist
ikke gøres meget bedre! Et stort tillykke til
dem!!!

Indsendt af den stolte gruppeleder – Tina Bak.
Ulvene på tur til ”Shrek-land”
Den 25. september drog 15 ulve ud for at møde
Shreck. De fandt ham i Bedsted i levende live
og de blev straks sendt ud på en masse blandede opgaver – alt lige fra balancebom, de skulle
agere pakkeæsel, sætte flækket brænde sammen igen, lave fladbrød og genkende dyrenes
”høm-hømer”!
Det var alle tiders dag med mange sjove oplevelser – og så fandt de oven i købet Shrek og
flere af hans venner.

Husk at kigge ind på hjemmesiden norsby.dk. Her kan du finde alverdens ting. - Bl.a. hvilke huse, der er til salg i Nors-Tved området, loppemarked, forenings– erhvervs– og institutionsprofiler. - aktivitetskalender og meget, meget mere.

- Du kan selv være med til at skabe liv på siden
ved at indsende billeder, historier o.l. til
info@norsby.dk eller i brevsprækken på Norsvej
54. - det samme gælder her til Nors-Tved Tidende….

Sydhavnsvej 5
Tlf. 99199300
thisted@de-bergske.dk
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Norsboere strikker for
Mother Theresa.
Tilbage i 1981 blev der startet en strikkeklub op i
Nors, hvor man strikker for Mother Theresa. I dag
er de syv kvinder: Rigmor og Asta har været med
de sidste 11 år og siden er Lene, Eva, Karla, Gerda og Nina kommet til - de to sidstnævnte er fra
Thisted - da billederne her blev taget havde Asta
også sit barnebarn Emilie på 10 år med.
Det de typisk laver er som man også ser på billederne lange stykker, der så syes sammen til et
tæppe til sidst. Et færdigt tæppe måler 120 * 160
cm. Til sidst hækles en kant omkring tæpperne. De strikker også trøjer i alle størrelser og sommetider babypakker, der består af 2 undertrøjer, 2
blebukser og svøb.
Det færdige materiale bliver sendt til Ålborg, hvor
der er en samlecentral for Mother Theresas strikkeklubber. Herfra sendes tingene videre til Calcutta i Indien, hvor det kommer til gavn for nødlidende og fattige.

ver snakket, grinet og hygget undervejs og sommetider bliver der også læst en historie.
Kl. 16.30 slutter de altid af med en tekst, som
værtinden typisk finder, der bliver bedt fader vor
og man synger hver gang ”Altid frejdig…” som
afslutning. Hver gang lægger deltagerne 5 kr., der
puttes i en pung. Når de så mangler garn, kan de
købe noget for pengene.
Det er selvfølgelig ikke kun til møderne hver anden torsdag de strikker, så ville det blive til for lidt.
De strikker også på stykkerne derhjemme...
Skulle du have lyst til at være med i strikkeklubben, er der plads til alle der har lyst. Har du noget
garn liggende, er de også meget interesserede i
det. Du kan kontakte:
Eva tlf. 97982567 eller
Asta tlf. 97981773
såfremt du gerne vil høre lidt mere eller måske
har garn de må afhente.

Kvinderne skiftes til at give kaffe hver anden torsdag året rundt, hvor de starter kl. 14 med en
sang. Så strikkes der frem til kaffen kl. 15 og efter
kaffen, findes strikkepindene frem igen. - Der bli-

Er du interesseret i hjemmestrikkede sokker, huer
m.m. er der også flere af dem, der strikker dette.
Kontakt ligeledes en af ovenstående, hvis du måske står og mangler en julegave eller lign….

Kims
Gulvservice
Tlf. 97911851
Mobil 20261851
V. Halla Palm
Håndværkervej 18
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Opstart af fodklinik i Nors.
Østbyens Fodklinik i Thisted starter afdeling i
Nors på Ranselvej 1 fra 1. november.
Det er Dorthe H. Nielsen, som er uddannet sygeplejerske og lægeeksamineret fodplejer, der har
besluttet at starte afdeling i Nors i første omgang
1 dag i ugen( torsdag), da en del af hendes kunder kommer fra henholdsvis Hanstholm og Nors .
Busforbindelsen gør det nemmere for disse kunder.
Klinikken ligger i forbindelse med eksisterende
klinik for zoneterapi ved Elisabeth Ubbesen. I
samme bygning er der også mulighed for at få sol
i ”Byens Sol”.
Er du interesseret i at høre nærmere eller måske
få en tid i Fodklinikken, kan Dorthe træffes på tlf.
21447454.

Gymnastikweekend
25.-26. oktober
En del af lederne fra NGF har arrangeret en gymnastikweekend for
alle gymnaster i foreningen. Der
var 56 tilmeldte børn i alderen 5-13 år. Lørdag
eftermiddag var der desuden besøg af 15 puslingebørn.

middag med gymnastik, stod den om aftenen på
leg, hygge, film – og dertil masser af popcorn.
Tidlig søndag morgen var alle børnene super friske til endnu en dag. Formiddagen gik igen med
gymnastik og leg. Glade og tilfredse tog alle børnene hjem søndag til middag.
Alle deltagende ledere siger tak for en rigtig god
weekend. Vi ser frem til næstes års gymnastikweekend.

Weekenden
bød på forskellige workshops såsom
spring, hiphop, showdance og rytme.
Efter en hård
lørdag efter-

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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Hjemmenes aften
17. november kl. 19.30
i Missionshuset.
Elly Vesterager, der er kendt
fra radio og tv kommer og fortæller om projektarbejde i Tanzania. - Elly har
selv lagt meget arbejde i at få skoler og
arbejdspladser op at
stå og samtidig få dyrket jorden med bl.a.
bananpalmer i Tanzania, så indbyggerne
kan klare sig selv.
Hun kommer og fortæller om dette arbejde og viser billeder fra området, hvor hun har været initiativtager til ulandshjælp til selvhjælp.

29. december kl. 19.30 i Missionshuset
Juletræ, hvor Annemette Grønborg holder festtalen. Emnet ”Men har du i hjertet en krybbe, så
får du det bedste til jul”.
Fremtidige foredrag:
19. januar kl. 19.30 i Missionshuset:
Lone Olsen, Vesløs taler over emnet ”Tak skæbne”.
16. februar kl. 19.30 i Missionshuset.
Johan Thastum, Thisted taler over emnet
”Præsteliv i Thy”.
Alle er hjertelig velkommen til alle arrangementerne.
Hilsen Lillian Larsen

Nørkleklubben kører fortsat…
Med succes fortsætter ca. 20 kvinder med at
mødes hver tirsdag i Nors Skoles håndarbejdslokale. De er netop startet igen efter en lang sommerferie og hygger sig rigtigt omkring deres
håndarbejde. Det er primært patchwork de nørkler med, men der er plads til alt…
Kunne du tænke dig at være med, er du meget
velkommen til at møde op tirsdag kl. 19.00. De
skiftes til at have kage med og har ellers hver
især kaffe med. - Og vigtigt er - der koster slet
ikke noget at være
med.
Vil du gerne høre
lidt mere kan du
kontakte
Grethe tlf.
97981685
Ingrid tlf.
97981249

Thy Kød v. Lars Jacobsen
Tlf. 97981777 BESTIL KØD PÅ
NETTET! - www.thykoed.dk

Ny sæson i
Ungdoms
Klubben
Vi er nu godt i gang med sæsonen 2008/2009 og
vi har en 30-40 trofaste unge mennesker, som
kommer så snart muligheden byder sig. Det vil
sige tirsdag og torsdag fra 19.00-22.00.

Vi startede op d. 04-09-2008 og var spændt på
at se hvor mange unge mennesker der kom. Vi
bliv positiv overraskede, der var ca. 30 mennesker den første aften, ligeligt fordelt blandt drenge og piger. De fleste af vores medlemmer er fra
7. og 8. klasse, vi kunne godt bruge lidt fra 9.
klasse.

Vi har indtil videre haft bolsjelavning og de unge
mennesker har også indspillet sin egen cd, med
hjælp fra musikeren Gert Ravn. Vi forventer at
der i løbet af sæsonen vil blive forskellige aktivi-
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teter såsom madlavning, hip hop, glaskunst,
med mere, men der er selvfølelig også plads til
bare at hygge og være sammen med sine venner.
Tirsdag d. 14-10-2008 havde vi computer party i
klubben. Vi startede ved 18 tiden med at gøre
klar og det gav lidt problemer da vi var blevet
sponsoreret lynhurtigt internet og det tog lidt tid
at få det op at køre. Derefter blev der flittigt spillet til 22.30, hvor der blev serveret pizza og pølsehorn, som en forældre havde bagt (tusinde
tak). Derefter blev der spillet og hygget mm. til kl.
02.30, hvor der blev serveret kage, som en anden forældre havde bagt (igen tusinde tak). Derefter var der nogen som fik en lille power nap.
Midt om natten skulle der skiftes til en større sofa, da der var rift om pladsen. Kl. ca. 06.00 skulle
der ske noget for at holde sig vågen, så der var
nogen der tog et slag bordfodbold og andre gik
ind i tv stuen for at
se postmand per.
Omkring 07.30 var
der nogen der lagde
sig til at sove, men
det gik kun til ca.
08.15, da Jakob
kom med grydelåg
og det larmede. Men det var okay, for de skulle
op og have rundstykker og derefter stod den på
oprydning.
Hermed har jeg fortalt lidt om hvad der sker i
klubben og alle unge såvel som forældre er velkomne til at kigge om i klubben til os på tirsdage
og torsdage hvor i kan se hvordan vi hygger os
og jeg takker de forældre som har hjulpet indtil
videre, håber jeg kan blive ved med at trække
lidt på jer. Så går der nogen derhjemme som ikke har været i klub endnu og som har lyst til at
komme ned og se hvad der sker (fra 7. klasse)
er i meget velkomne.
Med venlig hilsen
Jane Poulsen og Jan Frimor

Det Blå Lagersalg
V. Hans Palm
Alt i møbler, tøj, værktøj, fiskegrej, hobbyartikler og mange andre ting.
Håndværkervej 18.
Åbent tir.- fre. 10-17 lør. 9-13.
Tlf. 30583058

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

Tlf. 97982183/40782183
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Sidste Nyt
Fra Borgerforeningen
Vi har nu fået indviet Nationalparken Thy, dette
foregik ved Nors sø, Hvor Statsminister Anders
Fogh Rasmussen holdt åbnings tale.
Flot dag med masser af solskin, flotte taler og ellers en rigtigt hyggelig dag.
Vi er nu gået i samarbejde med De Muntre Motionister, som også er interesseret i et fælles område, hvor de kan have Petanque og et sted at drikke kaffe.
Vi påbegynder nu at søge kommunen om tilladelse til at bruge pladsen, samt indgår nærmere
samarbejde mellem Claus Bøgh (skolen), De
Muntre Motionister samt Borgerforeningen. Vi vil
nedsætte et udvalg, som skal arbejde for en flot
plads, samt søge de fornødne tilladelser og finansiering, så har man noget at bidrage med, er man
velkommen til at kontakte os på
peter@boghthoft.dk
Det er også kommet borgerforeningen for øre at
vi har 2 vindere i crocket, samt en flot placering i
Danmarks mesterskab, flot gået og tillykke til jer
begge 2.
Dem der vil hjælpe med julepynt mødes d.
22.11.08 kl. 8.00 i Dalen 14.
Da der ikke har været så mange forslag vedr. julepynt, vælger vi at køre videre med det gamle
julepynt, så må vi se til næste år...
Men Borgerforeningen opfordrer da borgere i
Nors/Tved til at sætte et juletræ med lys ud til vejen, det ville da pynte gevaldigt hvis der var mange der bakkede op om idéen også på de små veje.

Borgerforening er også i fuld gang med vores november banko, som vil blive afholdt på kroen
d.18.11.2008. kl. 19.00.
Vi håber på meget stort fremmøde, samt en masse glade mennesker.
Hvis du ønsker at sponsorere gevinster og ikke
bliver spurgt, vil vi meget gerne modtage. Gevinsterne kan indleveres på kroen eller Dalen 14,
gerne i god tid, så vi ved, hvilke gevinster vi har at
gøre med.
Har i idéer til næste års sommerfest vil vi gerne
modtage dem på mail i god tid. Husk skriv
”sommerfest” i emne.
Borgerforeningen kan altid kontaktes, hvis du har
ideer, ros, ris eller lign. På mail
peter@boghthoft.dk eller 24 91 95 06
Hilsen
Peter Bøgh Larsen

Udlejning af diverse
Gennem Borgerforeningen:
Borde, stole,
Flagstænger, flag
Æresporte
Hoppeborg
Kontakt Mads Nesager
for nærmere Info
og bestilling
På tlf. 23956619
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Nors Gymnastikforening afholdte for første gang Nors By Løb i forbindelse
med sommerfesten i år. Det var rigtig dejligt at se, at så mange havde
fundet løbeskoene frem og deltog i løbet. Der var 63 personer som deltog og
vi kan takke vejrguderne for, at de alle kunne komme tørskoet i mål.
Resultaterne kan ses på nedenstående liste. Vi glæder os til at se jer igen
næste år til by-løbet.
Her er resultaterne:

3,5 km:
Benjamin Lund Larsen
16,09 min
Jørgen Fuglsang 16,23 min
Michael Kjær 16,29
Helle Kjær 16,58
Lars Gasberg 17,53
Hanne Nielsen 18,40
Vitus Mathiasen 19,01
Benedikte Grønhøj 19,41
Pernille Pedersen 19,55
Mikael Sørensen 20,14
Rikke Sommer 20,17
Susanne Fuglsang 20,31
Lea Fuglsang 20,31
Astrid Jepsen 21,14
Anne Mette Dieckmann 21,27
Lene Holm Hansen 21,27
Anja Birk 21,39
Ulla Bendix 22,17
Karen Bang Andersen 22,23
Ida Krag 23,04
Josefine Lund Larsen 24,29
Pia Lund Larsen 24,29
Caroline Grønhøj 24,32
Pernille Jensen 24,32
Louise Møller 24,37
Inge Balle 24,58
Emil Ulf Andersen 26,22
Jette Berg 26,31
Brian Pedersen 28,39
Thomas Pedersen 28,39
Simon Pedersen 28,39

3,5 km. forts.
Kristoffer Kanstrup 30,50
Sebastian Kanstrup 30,59
Mathilde Kanstrup 31,15
Mikael Overgård 31,15
Hans Jørgen Birk 32,36
Sidse Berg 36,15
Eva Johansen 36,16
Kim Johansen 36,16
Vinderne (børn og voksne)
af den korte rute blev :
Benjamin Lund Larsen
Helle Kjær

Susanne Fuglsang
Jørgen Fuglsang

8,5 km.
Torben Grønhøj 34,31
Anders Pedersen 34,32
Kent Andersen 34,45
Benny Sørensen 36,26
Bertel Andersen 38,18
Jørgen Mathiasen 39,06
Mikkel Mortensen 39,47
Daniel Isaksen 39,47
Alice Grønhøj 41,05
Mie Gasberg 41,38
Jørgen Krag 42,33
Anni Gasberg 44,22
Gitte Bang Andersen 44,24
Anders Heegaard 45,54
Mette Pedersen 46,08
Jane Kanstrup 47,09
Palle Holm 47,26
Johannes Pedersen 47,45
Lene Kanstrup 54,19
Karen Berg 57,43
Ole Christensen 1.24,50
Åse Christensen 1.24,50
Susanne Pedersen 1.24,50
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november 2008
ma

ti

3

4 IM Årsmøde i kredsen i
Hundborg 19.30.

10

on

5 Klub 19 - 110 års fødselsdagsfest.

to

fr

lø

sø

1

2

6

7 IM 110 års Jubilæumsfest i
Missionshuset 18.30.

8 Halbal.

9 Thisted Flyveklub holder
åbent fra 13-16 for interesserede i pilotudd.

11 Valg til Menighedsråd Nors 12 Klub 19—Vi lader sangen
Kro kl. 9-20
fortælle.

13 IM Månedsmøde i Hillerslev
19.30.

14

15 Avisindsamling ved
Spejderne.

16

17 Hjemmenes Aften holder
foredrag kl. 19.30 i Missionshuset.

18 Banko kl. 19 Nors Kro.

19 Klub 19 - quizkonkurrence aften.

20

21

22 Julefrokost Nors Hallen.
Basar Nors Ældrecenter 1016

23 Julestue Spejderhuset
Holmevej 10-16

24

25

26 Klub 19 - filmaften hos
Alex.

27 IM Samtalemøde S. Kristensen 19.30. Merko holder
Vinaften Nors Kro 19.00

28

29 Julemarked Tved i ”Den
gl. Købmandsbutik 10-16

30 Julemarked i Tved i ”Den
gl. Købmandsbutik” 10-16

december 2008
ma

ti

on

to

fr

lø

sø

1

2 IM Bedemøde 19.30

3 Klub 19 - julebagning

4

5

6

7

8

9

10 KFUM og K.- adventsfest
kl. 19.30 Missionshuset.

11

12

13 Julemarked i Tved i ”den gl. 14 Julemarked i Tved i ”den
Købmandsbutik” 10-16
gl. Købmandsbutik” 10-16

15 Julekoncert Nors Kirke kl. 16
19.30.

17 Klub 19 - juleafslutning.

18

19 Faxe Cup

20 Faxe Cup

21 Faxe cup

22

23

24

25

26

27

28

29 Juletræ i Missionshuset
kl. 19,30

30

31

Fremtidige Arrangementer:
25. februar 2009: Generalforsamling Nors Hallen

Husk at sende datoer/tidspunkter ind for jeres arrangementer i DIN forening!

God Jul og Godt Nytår!

Her er plads til DIT logo - det kan
godt betale sig at være med i
”Tværssamarbejdet”…
- kontakt redaktionen...
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Byfest i Tved.
Solen skinnede og det var dejligt vejr lørdag den 23.
august, da der blev afholdt byfest i Tved. En dejlig
flok børn– unge og ældre mødtes igen i år.

Også i år var der mange aktiviteter: Guldgravning for
de yngste, cykelringridning for både børn og voksne
med specialbyggede cykler. Tovtrækning, flødebollekast, kørsel med hestevogn og sidst men ikke
mindst havetraktor konkurrence.
Pølsevognen stod klar kl. 12.00, så vi kunne få stillet
sulten inden løjerne gik i gang.

Til dagen var der også bagværk. Alle fik lejlighed til
at købe smagsprøver og bedømme kagerne. Kagerne var udstillet i den gamle købmandsbutik, der havde åbent i dagens anledning. - Som noget ny var der
også åben stald i Gl. Skelsgård i forbindelse med
byfesten.
En dejlig og hyggelig eftermiddag igen i år. Om aftenen var der ca. 50 spisende gæster i ”Bette Jens´”
garage.
Tusinde tak til festudvalget.

Basar Nors Ældrecenter.
Husk at komme og støtte Basaren på Nors Ældrecenter
lørdag den 22. november kl. 10-16.
Der er rigtig mange flotte gevinster. En af dem er dette flotte patchworktæppe, som er syet af lokale damer. Der vil kunne vindes på skrivebøger,
tombola og amerikansk lotteri. Overskuddet fra basaren går ubeskåret til
gavn for beboerne og ældre i Nors. Det er bl.a. til busture ud i naturen,
fællespisning, hyggeaftner o.s.v.

Gokart og Flæskesteg
Hold din næste firmafest, julefrokost eller
lign. hos Thy Gokart i Nors. Kombiner et
besøg på gokartbanen med spisning i gokarthallens cafeteria (min. 10 pers.)
Tilbud : Gokartkørsel, Human Football- sumobrydning - herefter mad
fra Nors Kro, hvor man kan få f.eks. Julebuffet eller wienerschnitsel m.
stegte kartofler, rødvinssovs og grøntsager.
Pris KUN 498,00 pr. person

Den 13. december bliver
Helga Søe-Larsen 80 år.
Til lykke ønsker familien

Merko afholder
Vinaften
Torsdag d. 27 November 2008
kl. 19.00 – 22.30 på Nors Kro.
Aftenens program er følgende:

Vælger man kun gokart og mad er prisen 418,00
pr. person.

19.00 Velkomst ved Købmanden.
19.05 Vinforedrag og -smagning om de
forskellige vine fra hele verdenen
ved Bjarne Brøndum fra Amka vinimport samt dertil
hørende ostebord.

Kontakt Tommy tlf. 21423435 for yderligere info og muligheder.

Pris for deltagelse i dette arrangement vil være kr. 150,- pr.
person..
Tilmelding og betaling sker ved købmanden. Seneste tilmelding
er: Mandag d. 24 november 2008. - Begrænset antal pladser.

Julemarked i Tved.
Lørdag og Søndag d. 29.-30. november og lørdag og søndag d. 13.14 december er der gammeldaws julemarked i ”Den gamle købmandsbutik” i Tved (Nørbyvej 13).
Der vil være salg af hjemmelavede varer, bl.a. julepynt, vokslys,
julekort, dekorationer, adventskranse, juleknas, strik m.m. - Vi har
åben fra 10-16.

Hestevognskørsel kl. 12-14!

Køb dit juletræ i
Tved!

Vi glæder os til at se jer.
Hilsen Helga, Bente, Nina og Lone

Husk Julestue den 23. november kl. 10-16
Som sædvanligt afholdes der julestue i Spejderhuset på Holmevej. - Kig forbi og se hvad vore nørkledamer har fabrikeret af flotte ting det sidste år. Også i år er der mange forskellige kranse, dekorationer og meget andet.
Der er også lidt godt til ganen i form af æbleskiver, gløgg m.m. Vi håber at se rigtig mange i vores nye spejderhus.
Hilsen Spejderne i Nors

