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Sognepræster

Digital anmeldelse / anmodning

Sigrid Kjær (sygehuspræst)
Gadekæret 6
Tlf. 51 50 50 35, mail: SIKJ@KM.DK
Ingen fast træffetid, fri mandag.
Annie Krog Foldager, Nors, varetager
embedet de dage, hvor præsten ikke er
til stede.

Formand for menighedsrådet
Hans Votborg
Knudsbjergvej 46
Tlf. 40 95 53 99

Kirkeværge
Jens Madsen
Kilsgårdsvej 20
tlf 25 21 37 57

Regnskabsfører
Silstrupvej 12
7700 Thisted
Tlf. 51 15 45 65

Kasserer

Margrethe Keller Larsen
Thorhaugevej 7
Tlf. 30 23 54 49

Graver

Al kommunikation vedr. fødsler, dødsfald, vielse, navngivning, navneændring og attester foregår digitalt. Det vil sige, at anmeldelse af fødsler og dødsfald, anmodning om
begravelse/bisættelse, navneændring og navngivning samt bestilling af attester skal
gøres elektronisk. Dette sker ved selvbetjening på internettet, for vejledning: se de
forskellige emner forneden. I mange tilfælde skal du bruge NemID eller Digital signatur. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet kan du få hjælp i Thisted
kommunes Borgerservice eller på biblioteket. Den øvrige sagsbehandling ligger fortsat
hos sognepræst / personregisterfører Benne Holwerda, Hillerslev. Har du svært ved at
få det til at fungere er du velkommen til at kontakte sognepræsten på tlf. 9798 1403.

Dødsfald

Bedemanden er som regel behjælpelig med den elektroniske anmeldelse af dødsfald
og anmodning om begravelse eller ligbrænding. Hvis det ønskes er det dog også muligt at gøre det selv ved selvbetjening på Borger.dk. Vælg “dødsfald og begravelse”
i menuen til venstre, derefter: “dødsfald” og så: “selvbetjening”. Når anmodningen
er godkendt sendes automatisk besked til anmelderens E-boks. Som ved de øvrige
kirkelige handlinger kommer en af præsterne gerne ud i hjemmet til en samtale om
begravelsen eller bisættelsen og øvrige spørgsmål.

Fødsel – Omsorgs- & ansvarserklæring

Et barns fødsel anmeldes digitalt af jordemoderen. Men sker fødslen uden jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen. Er I gift med hinanden, bliver faderskabet
automatisk registreret i forbindelse med barnets fødsel. Er I ikke gift med hinanden, og
ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, kan I erklære det
via en ‘Omsorgs- og ansvarserklæring’, senest 14 dage efter fødslen. Er erklæringen
ikke modtaget inden 14 dage skal faderskabet fastslås af Statsamtet. Selvbetjening på
Borger.dk: Vælg “Familie og børn” på forsiden i menuen til venstre, derefter: “Faderskab, medmoderskab, forældremyndighed” og: “Faderskab”, og så igen “Faderskab og
fælles forældremyndighed (de første 14 dage efter fødslen”.

Dåb og navngivning

Vagn Sixhøj
Klosterengen 23, Sennels
Tlf. 40322609
Mail: sennelskirke@gmail.com
Gravermedhjælper:
Anne-Grethe Damsgård
Træffes på kirkegården på hverdage i
arbejdstiden.

Inden 6 måneder efter fødslen skal barnet navngives. Oftest sker det ved dåb. I sognebladets gudstjenesteplan kan du se, hvor og hvornår der er planlagt gudstjenester og
hvem af de to præster har tjenesten. Har du fundet en gudstjeneste, du gerne vil have
dåb er du velkommen til at kontakte den pågældende præst for at aftale nærmere.
Samtidig fastsættes et tidspunkt til en samtale – gerne i hjemmet – om barnets navn,
dåbshandlingens forløb, faddere og evt. andre spørgsmål. Ligger dagen længere ud i
fremtiden er du velkommen til at kontakte en af de to præster. Ved en barnedåb skal
der være mindst 2 og maks. 6 faddere, som bliver registreret i kirkebogen med fulde
navn og adresse.

Kirkesangere

Navngivning og navneændring

Linda Gravesen
Engbjergvej 1, Kjelstrup
Tlf. 42 19 28 13
Regitse Hansen
Rosenvænget 45, Snedsted
Tlf. 23 65 78 44

Navngivning uden dåb og navneændring sker ved selvbetjening på Borger.dk. Vælg “familie og børn” fra menuen til venstre, derefter: “navne og navneændring”. Herefter kan
du vælge: “regler” eller “navneændring” eller “navngivning”. Navneændring i forbindelse med en vielse, hvor parret ønsker fælles mellem- og/eller efternavn er gratis. Øvrige
navneændringer er der gebyr på. Se mere på www.borger.dk under “navneændring”.

Vielse

Tidspunkt for bryllup i kirken kan aftales telefonisk med en af pastoratets to præster.
Der skal være en vis tilknytning til sognet og den kirke, hvor vielsen skal foregå. Uanset
om man bliver borgerlig gift eller i kirken, skal der udfyldes en ægteskabserklæring og
udstedes en prøvelsesattest. Gå ind på Borger.dk, vælg “familie og børn” fra menuen
til venstre, derefter: “Ægteskab og parforhold”. Herefter vælger du: “Når I vil giftes” og
kommer således til selvbetjening, hvor du kan vælge “ansøg om vielse- og ægteskabserklæring” og eventuelt “navneændring på bryllupsdagen”.

Bestilling af attester

Fødsels- og dåbsattest og andre attester skal bestilles elektronisk på hjemmesiden
www.borger.dk. Vælg i menuen på forsiden: “Familie og børn”, derefter: “Navne og
navneændring” derefter igen: “Attester” og så: “Bestil attest”, så bliver du vejledt nærmere. Du kan evt. kontakte sognepræsten på tlf. 9798 1403, for at aftale nærmere om
afhentning af attester; det er også muligt at få tilsendt en attest i din E-boks.
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Kære læser
Af redaktørerne
I sidder nu med Sognebladet
i hænderne og tænker måske:
Har de nu endevendt det hele, de
nye redaktører? Og nej, det har
vi ikke. Vi har i mangt og meget
støttet os op af det gode arbejde,
den tidligere redaktion har lavet,
så vi håber I kan læne jer tilbage
og nyde bladet.
Vi ser frem til at fylde bladet
med småt og stort fra byen og
området, og vi tager gerne imod
tips og ideer til emner i bladet.
God læsning.
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Den nye redaktion (foto: Johs Iversen)
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Flertallet tror ikke på Gud
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Sennels Sogneblad
Sennels Sogneblad udgives af Sennels menighedsråd og udkommer fire gange om året:
Begyndelsen af marts – juni – september – december.
Bladet uddeles til alle husstande i sognet.
Et eksemplar kan hentes i kirkens våbenhus.
Bidrag til sognebladet kan indbetales året rundt på: Bankreg.: 9090, Kontonummer: 0500524200.
På forhånd tak for støtten, der betyder, at bladet kan bevare nuværende standard og omfang.

Redaktion – ekspedition
Redaktører: Redaktører Lisbeth Møller (ansvarshavende), Dave Gill og Linda Hornstrup
Fotograf: Hvis ikke andet er anført, har Dave Gill taget billederne i bladet
Næste nummer af Sennels Sogneblad udkommer ca. 1. december 2019.
Stof til bladet sendes til:
Lisbeth Møller – listi28@gmail.com
Senest mandag den 4. november 2019.
Oplag: 750 stk. Tryk: Trykkeriet Friheden, Nors
Forsidebillede: Køer på mark (Foto: Dave Gill)
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En musikalsk ildsjæl
Interview med årets Sennelsbo 2019, Dorte Mosgaard

Af Linda Hornstrup
Foto: Jørgen Vestergaard
Da Dorte Sankt Hans aften
blev udnævnt til årets Sennelsbo, udbrød hun som noget af det
første: ”Det er næsten snyd, for
jeg gør det mest for min egen
skyld.” Da interviewet starter
uddyber hun det: ”Jeg er selvfølgelig beæret og rørt, men der er
andre i landsbyen, der tager et
større slæb end mig.”
Dorte er nomineret til prisen
som årets Sennelsbo for sit mangeårige arbejde med musik, især
børn og musik, til glæde for byen.
Sognebladets udsendte er derfor
taget på besøg hos Dorte for at
høre lidt mere om baggrunden
for den store musikinteresse,
tankerne om musikglæde, men
også for at få uddybet udtrykket
for min egen skyld.
Dorte fortæller, at hun kommer ud af en familie, der ikke
interesserede sig synderligt for
musik. Hun kom bogstavelig talt
IKKE fra et hjem med klaver. ”Jeg
var bedre til at spille håndbold
end blokfløjte”, fortæller Dorte
med et smil.
I gymnasiet meldte Dorte sig
til mange ting, herunder kor, og
det var her, hun fandt ud af, hvor
glad man bliver, når man synger.
Det blev så at sige vendepunktet.
Hun fik en inspirerende musiklærer, som åbnede døren til et
nyt univers for hende. Den pågældende musiklærer fik startet

den første musiklinje på Horsens
Statsskole, og Dorte var med på
holdet. Her måtte hun også lære
sig at spille klaver.
Uddannelsesvalget gik af forskellige omveje; hun var forbi
bibliotekaruddannelsen, sygeplejeskolen, var skrevet op til at
læse medicin, men valget faldt
endelig på læreruddannelsen,
fordi hun savnede musikken. På
Jelling Seminarium mødte Dorte
igen en inspirerende lærer, der
spandt videre på musikglæden.
Uddannelsen var ret grundig,
fortæller Dorte, så selvom der
ikke blev undervist i rytmisk
musik, var det en enkel sag at
opdyrke tromme, bas og andre
instrumenter til sammenspil.
Gasolin var lige startet, så det
måtte hun undervise i.
Dortes andet linjefag blev billedkunst, og hendes lærer i faget
havde et mantra, der handlede
om det nytteløses nødvendighed. Der er så meget, vi SKAL
her i verden, og de allerfleste
børn skal nok lære det, de skal.
Som underviser skal man derfor
prioritere at vise børnene noget,
der har værdi ud over det, man
skal, altså fx glæden ved musik
og kunst. Dette prægede Dortes
tilgang til jobbet som underviser.
At åbne døre for andre, som hun
selv har fået åbnet døre til fantastiske universer, er noget der
har båret igennem hele Dortes
liv med musik.
Dorte arbejdede først som læ-
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rer 3 år i Horsens, derefter flyttede hun med sin mand Jørgen
Vestergaard til Thy, hvor hun
fik arbejde på nybyggede Rolighedsskolen. Her var hun i ca. 10
år, hvorefter hun gennem nogle
år lavede film sammen med sin
mand. Da det stoppede, fik hun
arbejde på Sennels skole som
faglærer i musik og billedkunst.
Et job hun var glad for helt frem
til hun gik på efterløn for 5 år siden. Men det kunne ikke stoppe

her, så da hun blev spurgt, om
hun ville have børnekor i kirken, sagde hun ja. Det var heller
ikke nyt, for hun havde stået for
børnekoret tidligere, da hendes
egne børn var i den alder. Hun
nyder at arbejde med børnekoret, bl.a. fordi børnenes sangglade er så uspoleret. Koret oparbejder også mange gode rutiner,
så selve det disciplinære er aldrig
et issue. ”Jeg skal bare sende
dem blikket, så ved de hvad det
betyder”, som hun siger med et
glimt i øjet.
Julekoret er et af de andre elementer, der vender fast tilbage,
og Dorte har været med i koret

eller dirigeret det siden starten.
Og det, der bærer igennem er
igen glæden, og det at være sammen om noget. Dorte mener, det
i dag har større betydning end
nogen sinde, fordi vi let kommer
til at sidde alene i vores digitale
verdener. Her kan det at synge
i kor være en god modvægt til
ensomhed og isolationisme. Og
så er der noget med endorfiner,
men det er frem for alt lysten,
der skal drive værket. Dorte siger
om sig selv: ”Jeg har ikke nogen
stor stemme, jeg er heller ikke
særligt god til at spille, men jeg
er god til at få folk til at synes,
det er sjovt at synge sammen.
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Jeg er god til at samle folk”.
Og hvad angår prisen som
Årets Sennelsbo, så synes Dorte,
at det er lidt snyd: ”Jeg er jo
kommet legende let til det. Jeg
gør det mest for min egen skyld,
men selvfølgelig også fordi jeg
synes, det er vigtigt i en landsby,
at der er mulighed for at dyrke
musik”. Dorte fremhæver også
det gode og inspirerende samarbejde med Sigrid-præst, som
hun gerne ville have delt prisen
med. Og Dorte har ikke tænkt sig
at stoppe foreløbig: ”Jeg bliver
ved indtil der kommer nogen og
tager over”.

SUP-boards til Saunaklubben
Af Linda Hornstrup
Foto: Stefanie Sandbæk
Som flere nok har opdaget,
har Saunaklubben udvidet aktiviteterne med Stand Up Paddleboard. Klubben har nemlig modtaget støtte fra HØS-fonden til
indkøb af 4 SUP-boards.
Allerede til Malle strandfest
var der mulighed for at prøve
kræfter med den populære sport

under kyndig vejledning af Ronald Høilund, da der var premiere på de fire boards. Det er
dog først i sommerferien, at der
er blevet rift om at låne de fire
boards, som ind til videre opbevares i selve saunaen.
Erik Gustavsson, der er formand for Saunaklub Thy, udtaler,
at bestyrelsen er rigtigt glade for,
at der er stor efterspørgsel på at
låne boards, og han tilføjer, at det
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er dejligt, at folk som oftest er
gode til at passe på tingene.
Man skal være medlem af
Saunaklubben for at låne boards,
men så er der også mange timers
god motion i vente og mulighed
for at se Sennels fra vandsiden.
Det er anbefalelsesværdigt at
have redningsvest på, når man
begiver sig ud på vandet.

Præster alle vegne
Af Sognepræst
Sigrid Kjær
For mange
mennesker er
en præst en
institution, han
eller hun bor i præstegården
ved siden af kirken i et skær af
evighed, og sådan har det altid
været. Når jeg møder mindre
børn på mine ture rundt i byen,
har jeg tit hørt dem råbe og
vinke: ”Hej kirken”, for præsten
er kirken, og er derfor noget fast
og urokkeligt.
Og så har den sidste tid i vores
sogne vist, at sådan er det overhovedet ikke. Kirkerne står der
endnu, som de har gjort i snart
900 år, men præster er her kun
en tid. Benne har fået nyt embede i Thisted, præstegården står
tom og venter på en ny præst, og

selv har jeg fået bevilliget tre måneder studieorlov, så jeg er væk
i efteråret og kommer tilbage
sidst i november. I mellemtiden
passes embederne af Kirsten
Haaber, der er vikar i sognene,
og nabopræsten Annie Krogh
Foldager fra Nors. For heldigvis
kommer der nye præster til når
de gamle ikke er der længere.
Og så er der også andre præster der står i kulissen og er parat
til at hjælpe hver eneste dag. For
vores liv og verden er i forandring, og selvom kirken står urokkelig med sine kampesten midt i
byen, så forsøger vi som præster
at følge med udviklingen. Og i
dag, hvor mange mennesker lever et aktivt liv på nettet, findes
der derfor også en kirke på nettet, hvor man hver dag har mulighed for at tale med en præst om
det der går en på.

Tjenesten på nettet hedder
”Sjælesorg på nettet” og den giver alle mulighed for at tale anonymt med en præst via mobil og
computer.
Sjælesorg, det er et fint gammelt ord der betyder ”omsorg
for sjælen”. Det kan være alt
fra mindre udfordringer til sorg,
sygdom, ensomhed, skilsmisse,
personlige problemer, familierelationer, tvivl, tro og tanker
om fremtiden. Der er ikke noget
rigtigt eller forkert at henvende
sig til præsten med.
Alle præster tilbyder sjælesorg, og som præst på sygehuset
har jeg mange sjælesorgssamtaler, og jeg taler også med mange
mennesker der bor her i vores
sogne. Alle er altid velkomne til
at ringe og få en snak enten med
mig eller en af de andre præster.
Der er kaffe på kanden i den blå

Præst og projektleder for Sjælesorg på nettet, Pernille Hornum
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sofa, og jeg kommer også gerne
ud til Jer. Man behøver ikke at
være kristen eller at tro på Gud
for at tale med en præst. Præsten har tavshedspligt, og samtalerne tager udgangspunkt i det,
du gerne vil tale om. Det koster
ikke noget at få en sjælesorgssamtale med præsten.
Men en del af projektet med
sjælesorg på nettet er at rebrande begrebet “sjælesorg”

og måske nå ud til nogle andre
grupper end dem der traditionelt
ønsker en fortrolig samtale med
en præst. For det at kunne tale
ud med et andet menneske om
stort og småt som går en på er en
kerneydelse i folkekirken.
Der er fem præster, der stiller
sig til rådighed for gratis online
samtale. Chatten er åben for
alle, ung som gammel. Præsten
Pernille, fra Sjælesorg på nettet

fortæller: ”Vi taler med mange
unge som mistrives. Og med
mænd som bliver forladt midt
i livet. De er generelt ikke gode
til at søge hjælp, men med et
anonymt online tilbud er det
blevet nemmere at hjælpe dem.”
Med ”Sjælesorg på nettet”
forsøger Folkekirken at være tilstede lige der hvor mennesker
har brug for os. For kirken skal
møde dig der hvor du er.

Huset
Vi er nu klar til 2. halvårs aktiviteter i Huset. Der er forskel på,
hvor mange gange de forskellige
aktiviteter ”kører”, så i den forbindelse bedes man tage kontakt
til den enkelte kontaktperson for
yderligere info. Har du lyst til at gå
i gang med noget nyt så kontakt
Ole Østergård eller David Gill, så
du kommer med på programmet.

Kontaktperson/tovholder
Mail
Aktivitet
Inga Votborg, 41631734
ingavotborg@hotmail.com
Fælles madlavning
Anette Høilund Christensen, 22365589
anette@engko.dk
Fællesspisning
Margrethe K Larsen, 30235449
thorhaugevej7@icloud.com
Køb, bytte, salg tøj m.v.
Dave Gill, 30110127
davedpgill@gmail.com
Yoga hver mandag i efteråret
Tove Bretvad, 61685023
togrBR48@hotmail.com
Kreativværksted
Merete Boesen, 29176575
merete.boesen@altiboxmail.dk Sy aften
Kristian Bojesen, 27645446
kebojesen@gmail.com
Mad for mænd
Jane B Poulsen, 25308688
j.poulsen@rn.dk
Sangaften
Ejner Morten Kristensen, 61286096
Morten28.com@me.com
Juleaften for enlig
		
Ny aktivitet? Prøv at få fat i:		
Ole Østergård
olekoralvej10@hotmail.com
Tlf. 40735543
Dave Gill
davedpgill@gmail.com
Tlf. 30110127
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Menighedsrådets hjørne
Af Hans Votborg

Vedligehold
Vi har i foråret
været i gang med
renovering/reparation af forskellige el-installationer i kirken.
Vort varmesystem i kirken var

en del ustabil i efteråret med kolde gudstjenester til følge. Dette
er nu løst ved reparation af varmesystemet, samt der er kommet
ny styring på. Vi har også fået udskiftet vores hovedel-tavle til et
mere driftsikkert system.
Der er påsat ny styringssystem
på klokken, da det ikke længere

var muligt af få reservedele til det
gamle system.
Vi har monteret automatisk
vinduesåbning i kirken, således at
vi bedre kan styre luftfugtigheden
i kirken. Som mange andre kirker
har vi haft for høj luftfugtighed i
kirken, med mug og dårligt indeklima til følge. Luftfugtigheden
bør ligge på ca. 75%, men vi har
haft besvær med at komme under 80%. Alt i alt har vi brugt ca.
kr. 275.000 på disse opgaver.
I efteråret tager vi fat på at
istandsætte udbygningerne på
præstegården, hvor der skal ses
på vinduer, gavle, døre, porte og
murværk mv.

Personale
Straks efter at Benne fik en stilling som præst ved Thisted Kirke,
gik vi i at søge en ny præst gang
sammen med Hillerslev-Kåstrup
menighedsråd. Ved ansøgningens
udløb var kommet et par ansøgninger, så vi valgte at genopslå
stillingen her i efteråret.
Så hvis der er nogen, som kender nogen, som kender nogen,
der kunne have interesse i at
blive præst ved Sennels-Hillerslev-Kåstrup Kirker, så giv dem et
praj om det spændende job som
findes her.
Vi håber, vi får en god afløser
for Benne og en som kan få et
godt samarbejde med Sigrid, og
selvfølgelig finde sig godt tilpas i
Thy.
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••••••••••••• Gudstjenesteliste •••••••••••••
Dato

Søndag

Sennels

Hillerslev

Kåstrup

SEPTEMBER
01.

09.00 AFK

08.

10.30 KH

15.

10.30 KH

22.
29.

09.00 KH
10.30 AKF. Høst

,b

10.30 KH. Høst

09.00 AKF

OKTOBER
06.

10.30 NN

13.

09.00 KH

20.

09.00 KH

27.

10.30 KH

10.30 AKF

03.

10.30 KH. Allerhelgen

19.00 KH

10.

09.00 AKF

NOVEMBER

17.
24.

10.30 NN
10.30 SK

,b

10.30 SK. Frokost

09.00 SK

10.30 SK

09.00 SK

DECEMBER
01.

,b

Kirkebil: Ring dagen i forvejen til: Thisted Taxi, på tlf. 97 92 04 22
Oplys: Regning til Sennels Kirke, navn og adresse på afhentningsstedet, tidspunkt for gudstjeneste,
og hvornår gudstjeneste er færdig (ca. 60 minutter efter start)
KH:
AKF:
SK:
NN:
b:

Vikarierende sogne- og sygehuspræst Kirsten Haaber
Sognepræst Annie Krogh Foldager, Nors
Sogne- og sygehuspræst Sigrid Wilbrandt Kjær
Prædikant endnu ukendt
Kirkebil, bestilles på 97920422 inden lørdag kl. 12.00

Bemærk! Der kan ske ændringer i forhold til denne gudstjenesteoversigt;

vi opfordrer derfor til at holde øje med hjemmesiden og dagspressen.
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•••••• Aktiviteter i k irke og sogn ••••••
Søndag d. 29. september kl. 10.30, Høstgudstjeneste, Sennels kirke

Vi fejrer at høsten er kommet i hus med en dejlig høstgudstjeneste, hvor Sennels børnekor synger for, og
kirken er flot pyntet med årets afgrøder.

Torsdag d. 10. oktober kl. 19.00, Dyvohray - ukrainsk musik i verdensklasse,
Sennels kirke
De professionelle musikere fra det ukrainske ensemble, Dyvohray, kommer til Sennels kirke og leverer en
aften fuld af dejlig musik.
Folkemusikensemblet Dyvohray fra Kiev Filharmonikerne blev dannet i 1988. Alle fem musikere er uddannet
på Tchaikovsky Statskonservatoriet i Kiev og regnes blandt de bedste musikgrupper af sin art i Ukraine.
Dyvohray’s meget spændende program er skabt specielt til det skandinaviske publikum og består af berømte
ukrainske, danske og verdensmelodier
Efter koncerten vil der være en forfriskning i våbenhuset.
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Søndag d. 3. november kl. 10.30, Allehelgen, Sennels kirke
Ved gudstjenesten læses navnene højt på dem der i det forgangne år er begravet/bisat i sognet eller som
hører til sognet og er begravet/bisat andre steder, og vi mindes dem, vi hver især har mistet og savner.
Bagefter går vi på kirkegården og lægger blomster. Menighedsrådet sørger for blomster til gravene, og der er
mulighed for at slutte af med kaffe og småkager i våbenhuset.
Alle er velkomne.

Søndag d. 24. november kl. 10.30. Sennels kirke og konfirmandstue, kirkefrokost
og menighedsmøde
Efter gudstjenesten er der frokost i konfirmandstuen, hvor alle er velkomne. Efterfølgende er der et kort
menighedsmøde, hvor menighedsrådsformand Hans Votborg vil redegøre for året, der gik. Der er mulighed
for at komme med ris og ros og gode idéer til vores kirkeliv.

Søndag d. 1. december kl. 10.30, Sennels Kirke, 1. søndag i advent
Vi indleder adventstiden med en festlig gudstjeneste. Børnekoret deltager.

Søndag d. 8. december, julekoncert
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og kom og vær med til Sennels´ traditionsrige julekoncert med lokale
aktører. Efter koncerten er der gløgg og småkager i kirken.
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Flertallet tror ikke på Gud
Af Johannes Iversen
Hovedartiklen i Kristeligt Dagblads påske-nummer (20/4 2019)
lød: ”Under halvdelen af medlemmerne i folkekirken tror på
Gud.” Skandaløst, tænker man
- og man er lige ved at få påskebryggen i den gale hals. Hvordan
pokker kan man være medlem af
en organisation uden at dele dens
mest elementære synspunkt – i
dette tilfælde troen på Gud? Man
kan da ikke med rimelighed være
medlem af borgerforeningen
uden at tro på, at denne forening
gør noget godt for os borgere i
Sennels? Og tilsvarende med jagtforeningen, foredragsforeningen
osv.?!
Kristeligt Dagblad har spurgt
nogle eksperter, hvordan det kan
være, at man alligevel er medlem
af folkekirken, selv om man ikke
tror på Gud. Og de står alle parate
med deres sædvanlige svar på den
slags spørgsmål: Religionssociologen fra Københavns Universitet
er ikke i tvivl om, at det drejer sig
om, at den enkeltes religiøsitet i
virkeligheden beror på, at man vil
markere sin nationale identitet;
man er medlem af folkekirken
med det argument, at man er
dansker. Selvom det enkelte folkekirkemedlem ikke lige synes, at
dette er grunden til, at han/hun
stadig fastholder medlemskabet,
fortæller religionssociologen med
ansigtet i videnskabelige folder,
at vi her taler om en grundlæggende struktur, som virker bag
ryggen af det enkelte individ. Det

kan godt være, at du ikke lige oplever det som et bevidst motiv,
når du udøver din religion, men
bag din ryg, helt ubevidst, foregår
det på denne måde. - Når man
kan tale på denne måde, kan man
jo sige hvad som helst og afparere
alle modsigelser.
En anden ekspert, en teolog,
har en anden teori: Det enkelte
folkekirkemedlem tror godt nok
ikke på Gud, men man mener, at
præsten har til opgave at tro på
Gud i stedet for én selv. Man kan
jo aldrig vide, om der er noget
guddommeligt til, og så dækker
man sig ind ved at læne sig op ad
præstens tro. Igen er der næppe
noget folkekirkemedlem, som oplever det på denne måde, og igen
vil eksperten pege på, at vi her
befinder os på det ubevidste plan:
Drivkraften til at finde en person,
der i stedet for én selv tror på
Gud, og som man kan læne sig op
ad, er ubevidst, og selvom du ikke
oplever det sådan, så er det bare
sådan i virkeligheden.
Jeg skal nok vogte mig for at
opstille en konkurrerende teori
om, hvorfor så mange fortsat er
medlem af folkekirken. Mange
forskellige motiver gør sig utvivlsomt gældende: Tradition, usikkerhed, lysten til fest og farver,
velfungerende ritualer i en velfungerende institution, god musik, spændende tanker om tilværelsen for blot at nævne nogle,
og disse motiver eller rettere: en
skøn blanding af dem, parret med
en velgørende mangel på konsekvensmageri er tilsyneladende
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tilstrækkelig til, at 75 % af den
danske befolkning stadig er medlemmer af folkekirken, og dette
på trods af, at vi er et af de mest
verdsliggjorte
(sekulariserede)
samfund i verden. Dette er og bliver ret enestående!
Og lige én ting til: Kristeligt
Dagblad har fået et analyseinstitut til at foretage den undersøgelse, der giver ovennævnte resultat.
Man har spurgt et repræsentativt
udvalg af folkekirkemedlemmer,
om de tror på Gud, og kun et
mindretal, helt præcis 43%, har
altså svaret ja. Men dette er altså
et underligt spørgsmål at stille!
Først og fremmest er ordet tro
et belastet ord. Lige siden Indre
Missions velmagtsdage er ordet
tro herhjemme knyttet til nogle
særlige indre religiøse oplevelser
og nogle specielle følelser, som
det egentlig er meget vanskeligt
at præstere. Man skal være noget af en oplevelsesvirtuos for
at kunne sige, at man tror. Set i
dette perspektiv er der ikke noget
overraskende i, at så mange folkekirkemedlemmer viger tilbage
for uden forbehold at sige, at de
tror på Gud.
Hvis man derimod kunne tale
om tro på en mere afslappet
måde, - som når man tror på, at
borgerforeningen gør noget godt
for Sennels, eller tror på, at alt
ender godt trods ulykker og ondskab - ville resultatet af avisens
undersøgelse nok blive et andet,
- og så kunne man undgå at få påskebryggen i den gale hals.

Børnehaven blev mit liv
Af Lisbeth Møller
Foto: Børnehaven
Børn er stærke frø, som spirer.
Kærlighed er sol og vand.
Freden er den jord, de gror i
i mit morgenfrueland.
Eva Chortsen
For knap 38 år siden åbnede
Thisted kommune en aldersintegreret institution i Sennels for
børn i alderen 3 - 10 år. Birgitte
Møller Meyer blev ansat som leder af institutionen, der dengang
kunne rumme 20 børn. Foruden
Birgitte var der 2 pædagoger og
en pædagogmedhjælper, der fik
til opgave at bevise, at der var behov for en børnehave i Sennels.
De fik et år til at komme op på de
20 børn, som var overlevelsesgrundlaget iflg. kravet fra Thisted
kommune.
Det kom den hurtigt. Og inden
længe var der også en venteliste.
Birgitte var kun 26 år, da hun
blev ansat som leder, og havde
man spurgt hende dengang, om
det var en stilling for livet, så er
det ikke sikkert, at svaret var blevet ja.
Men det blev en stilling for
livet - knap 38 år på samme arbejdsplads, det er i sig selv noget
af en præstation.
For Birgitte har arbejdet været
en livsstil; hun har altid glædet
sig til at komme på arbejde, og
selvom hun har været leder, har
hun deltaget i de daglige opgaver
på lige fod med de andre ansatte.
Arbejdet har altid fyldt meget,
men hun har nydt hvert sekund

med børnene.
Men d. 26. juni var der
afskedsreception i børnehaven,
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og d. 28. juni havde Birgitte sidste
arbejdsdag, for Birgitte har valgt
at gå på efterløn. Hun ved, at hun

vil komme til at savne børnene
og sit arbejde i børnehaven,
men hun bor, som hun selv siger,
stadig i Sennels, så hun kan jo
bare tage et smut forbi den gamle
arbejdsplads med guitaren og
synge en lille sang med børnene,
hvis savnet bliver for stort.
Så er det et nyt kapitel af
livet, der skal tages hul på. Hvad
indholdet bliver, ved Birgitte ikke
helt endnu, men det kunne være
cykelture, foredrag og andre
kulturelle oplevelser. For det er
vigtigt at holde sig i gang åndeligt,
siger hun.
Jeg tror, der er mange “gamle
børn”, nuværende børn og
forældre, der vil sige tusinde tak
for årene Birgitte! Og alt muligt
godt til dig i dit nye liv.
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Sankt Hansfest i børnehaven
Den 24. juni havde vi en rigtig
vellykket Sankthans fest i Blåmejsens have. Vejret var helt perfekt,
vindstille og høj sol, så fås det vist

ikke bedre. Mens vi så på, at bålet
brændte, og heksen tog af sted til
festen i Tyskland, sang vi et par af
børnenes yndlingssange. Bagef-

Foto: Børnehaven
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ter spiste vi pølser med div. tilbehør, og vi sluttede af med en is.
Endnu en dejlig dag i børnehaven.

Nyt fra Sennels Skole
I dag, hvor jeg skriver dette indlæg til Sognebladet, er det dagen,
som nogle elever har glædet sig
til, og som andre måske har ønsket lidt længere ud i fremtiden,
men uanset hvad, så har vi i dag
budt 115 elever velkommen til et
nyt skoleår. Jeg har i den grad glædet mig til at sige: Velkommen til
et nyt skoleår på Sennels Skole.
Vi bød 13 nye elever velkommen
i 0. klasse, og 16 elever startede i
1. klasse, mon ikke de alle har haft
lidt sommerfugle i maven.
Dagen startede med morgensang med deltagelse af rigtig
mange forældre. Det er så rart at
mærke den store opbakning, der
er til skolen. Efter morgensangen
var der hygge i klasserne. Efter
10-pausen tog vi for alvor fat på
skematimerne.
Fra Undervisningsministeriet
kom der i januar nogle justeringer af folkeskolereformen, som
nu træder i kraft. Det betyder, at
eleverne i indskolingen skal have
kortere skoledage, og vi har fået
mulighed for også at afkorte skoleugen for mellemtrinet. For at få
tingene til at gå op har vi ændret
lektionslængden fra 60 til 45 minutter. Mens eleverne nød sommerferien, er der blevet knoklet
på skolen. Her har tømrere, elektrikere, malere, ventilationsfolk
og ikke mindst skolens personale
svedt. Men det har været det hele
værd, nu har vi 4 store flotte klasselokaler, et skønt bibliotek og et
flot stort fællesrum. Vi er endnu
ikke helt på plads, men det kommer vi i løbet af den næste uges
tid. Vi ville ønske, at der havde

været penge til nye møbler i klasserne, men så langt rækker pengene ikke, så vi må klare os med
det, som vi har, men det er nu
heller ikke så ringe endda.
Vi vil have en ren og pæn skole,
derfor er der igen i år et skema i
klasserne, hvoraf af det fremgår, hvornår der skal ryddes op i
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klasselokalet. Det er alle klassers
opgave sammen med en lærer
at rydde op og feje én gang om
dagen. Hver måned kårer rengøringspersonalet månedens pæneste klasselokale. Ved skoleårets
afslutning kårer vi årets klasselokale. På den måde er der fokus på
trivsel på mange fronter.

Sennels Foredragsforening
PROGRAM
Onsdag d. 23. oktober kl. 19.30 i Storstuen
på Fjordglimt: GENERALFORSAMLING
Derefter vil sognepræst Anne Mette Grønborg Sørensen fra Thisted og hendes mand Egon Kjær Sørensen
fortælle om „Det mindste Græs jeg undrer på”. Foreningen er vært ved kaffen denne aften.
Onsdag d. 20. november kl. 19.30
Denne aften får vi besøg af Jytte Nielsen fra Thisted
museum, der holder sit foredrag: ”På rejse med Steen
Steensen Blicher i Thy”.

Sennels Nørkleklub søger nye
nørklere!
Vi er en flok piger, der mødes
hver mandag eftermiddag kl.
14 for at strikke og sy til nød-

Onsdag d. 15. januar kl. 19.30
Tidligere fotograf ved Thisted Dagblad, Klaus Madsen
fra Thisted, fortæller om sit liv som fotograf.
Onsdag d. 19. januar. kl. 19.30
Foredragsholder Jens Frydendal fra Tjele kommer og
beretter om: „Livet er farligt - man kan dø af det”
Tag selv kop og brød med til disse aftener, så laver vi
kaffen. Det koster 50 kr. at være medlem, derudover
betaler man 30 kr. for at deltage. Ikke medlemmer betaler 40 kr.

lidende rundt om i hele verden
for Røde Kors. Har du lyst til at
være med, er du meget velkommen. Vi mødes på ”Fjordglimt”.
Vi strikker og syr en times tid,
så drikker vi kaffe og synger lidt

sammen. Har du lyst til at høre
mere om Nørkleklubben, er
du velkommen til at kontakte
Sofie Pedersen. Tlf. 2011 8237
Du kan også bare møde op den
første mandag i september.

Foreninger og institutioner i Sennels
NAVN
KONTAKTPERSON
Aktivkommiteen
Bodil Dahl
Børnehaven		
Fjordglimt , plejehjemmet
Gerda Jacobsen
Foredragsforeningen
Kirsten Møller
Forsamlingshuset
Stig Brogaard
HØSGU Gymnastik og ungdomsforeningen Janni Hansen
I.F. Nordthy
Nicolai Møller
Menighedsrådet
Hans Votborg
Nordthy-Hallen
Peter Christensen
Saunaklub Thy
Erik Gustavsson
Sennels Borgerforening
Klaus W. Kjær
Sennels Fritidsforening
Annette Mærkedal Jensen
Sennels Sogns Jagtforening
Tage Gamborg Holm
Sennels Skole
Jytte Klainberger

MAIL
bd41425473@gmail.com
gaj@thisted.dk
kom@info.dk
krismads@privat.dk
hoesgu@hotmail.dk
nielsnicolai@gmail.com
hvotborg@outlook.dk
pcthorhaugevej@gmail.com
erikgust@hotmail.com
sennelsby@gmail.com
tgh@altiboxmail.dk
sennels.skole@thisted.dk

Såfremt der er fejl og mangler i listen, må man meget gerne henvende sig til redaktionen.
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Aktivkomiteen/Plejehjemmet
HOME-START THY
PROGRAM

Familiekontakt - støtte til familier med små børn
KOORDINATOR: Rikke Riis Kirk,
Ballerumvej 124, 7700 Thisted, Tlf. +45 30 74 09 03
NOVEMBER:
thy@home-start.dk - www.home-start.dk

SEPTEMBER:
Tirsdag d. 10. kl. 10.30 Høreomsorg
Onsdag d. 18. kl. 13.30 Ud i det blå. Pris 100 kr.
Fredag d. 20. kl. 10.30 Gudstjeneste v/Kirsten Håber.
Bagefter frokost. Pris 30 kr.
Mandag d. 30. kl. 14.00 Fællessang i Storstuen.

Lørdag d. 9. kl. 10.00 - 15.00 Basar og loppemarked.
Tirsdag d. 12. kl. 10.30 Høreomsorg.
Fredag d. 22. kl. 10.30 Familiekontakt
Gudstjeneste v/Sigrid Kjær.
- støtte til familie
Bagefter frokost. Pris
30,00 kr.
KOORDINATOR:
Rikke Riis Kirk,
v/Mandag
Aase ogd.Ejvind
25. kl. Nielsen
14.00Ballerumvej
Fællessang124,
i storstuen.
7700 Thisted, Tlf. +45
Sennelsvej 123
thy@home-start.dk
- www.home-start.d
Tlf. 9798-5349
Biltlf. 4041-3319
Fax 9798-5630

HOME-START THY
Sennels Tømrer- & Snedkerforretning

OKTOBER:
Onsdag d. 2. kl. 18.00 Høstfest
Fredag d. 18. kl. 10.30 Gudstjeneste v/Kirsten Haaber.
Bagefter frokost. Pris 30 kr.
Mandag d. 28. kl. 14.00 Fællessang i Storstuen.

Sennels Tømrer- & Sned

Sennels Vognmandsforretning

Morten Smed

HØJLAND BILER

Malle Strandvej 5 - Sennels - 7700 Thisted - Tlf. 97 98 50 37 - Mobil 40 11 50 37

aut.

TRYKKERIET

v/ Aase og
Sennelsvej
Tlf. 9798-5
Biltlf. 4041
Fax 9798-5

PEUGEOT forhandler

Vilhelmsborgvej
17-19, Thisted, tlf. 9792 6677
Sennels
Vognmandsforretning

Morten Smed

H

Malle Strandvej 5 - Sennels - 7700 Thisted - Tlf. 97 98 50 37 - Mobil 40 11 50 37

Norsvej 61, Nors. Tlf. 9798 1641. www.trykker.dk

a

TRYKKERIET

I/S SMED

AUTO - TRAKTOR - VARMESERVICE

www.sennelsauto.dk

Vilhelm

Sennelsvej 66 - 7700 Thisted

Tlf. 97 98 60 44

Norsvej 61, Nors. Tlf. 9798 1641. www.trykker.dk

JENS 40 45 93 44 - PETER 24 61 36 37

I/S SMED

AUTO - TRAKTOR - VARMESERVIC
Sennelsvej 66 - 7700 Thisted

Tlf. 97 98 60 44

JENS 40 45 93 44 - PETER 24 61 36 3

Sennelsvej 79 | 7700 Thisted | Tlf. 2464 1567 | info@mffl.dk | www.mffl.dk

SENNELS

Sennelsvej 79 | 7700 Thisted | Tlf. 2464 1567
ENTREPRENØR & MASKINSTATION

www.sennels-em.dk
www.sennels-em.dk

9798 5100

9798 5100 . BIL· BIL
40 40
31 31
17 17
75 75
9898
5454
9090
e-mail: info@sennels-em.dk
info@sennels-em.dk fax
fax9797

MALLEVEJ
60 · SENNELS,
7700
THISTED. TLF.
· TLF.
LYNGGÅRDSVEJ
1A, 7700
THISTED

19

SENNE

ENTREPRENØR & MASK

TIGERVEJ 15 - 7700 THISTED
TLF.: 9792 3311 - THISTED@CESTE.DK

WWW.CESTE.DK

TRÆLAST OG BYGGECENTER - NÆRMEST OVERALT!

Murer og aut. kloakmester

KARSTEN H. JENSEN
Kirstens Bakke 1, Sennels, 7700 Thisted
Murer og aut. kloakmester
Fax 97 98 51 19 . Mobil 23 26 51 17

97 98 5117
KARSTEN H. JENSEN
• Alt i el-installationer
Industri
Landbrug
Privat

Kirstens Bakke 1, Sennels, 7700 Thisted
• Installation af
Tlf. 97 98 51 17 . Mobil 23 26
17
IHC-51
og smart-house-anlæg
IHC- net komp. med B&O
karstenhjensen@sol.dk
AUT. EL·

• Kameraovervågning
• Dørtelefoner
• Belysning
• Varmepumper

• EL-installationer
Nybyg/Renovering
Privat
Industri
Landbrug

• Installation af

Luft/Luft
Luft/vand
Jordvarme
Aircondition

IHC-control
IHC-net
Smart-house

Sennelsvej 53
7700 Thisted

Sennels,
SSSSSS
S 7700 Thisted

• Service og reparation
af industrimaskiner
•
Cer
Certified
tified

Climat
Climate
e Partner
Partner

montage/service

Tlf. 29 60 04 87

9798-5017
Sennelsvej Telefon:
81
Sennels
7700 Thisted
sennels@spar.dk

97 98 50 17

www.pedersenel.dk
pedersen-el@mail.dk

SANNE MADSEN
www.salonengen.dk/booking
Tlf. 42 31 96 46 | Momtoftvej 12 | Sennels | 7700 Thisted

Jørgen Strømgaard Hansen
TØMRER& SNEDKERFORRETNING
Sennelsvej 139
Hou, Thisted

9798-5237 Mobil-tlf. 2028-7737
Autoriseret Papiruld’s isolatør

Vestergade 20, Thisted
Tlf. 9792-0599
www.tops.dk

