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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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Omdannelse af stilling
Af Sigrid Kjær
Pr. 1/12 er
min præstestilling blevet omdannet, så jeg,
når I modtager
dette sogneblad, er 100% sogne-

præst i vores fællespastorat Sennels-Hillerslev-Kaastrup.
Dvs. jeg er ikke længere præst
på sygehuset, det bliver derimod
den nye præst, der skal findes og
bo i præstegården i Hillerslev.
Ændringen kommer ikke
umiddelbart til at kunne mærkes

her i Sennels, andet end at jeg
med den nye ordning bliver det,
man med et fint gammelt ord
kalder kirkebogsførende, så I fra
nu af kan få ordnet attester her i
Sennels præstegård.
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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. marts 2020.
Stof til bladet sendes til:
Lisbeth Møller – listi28@gmail.com
Senest mandag den 3. februar 2020.
Oplag: 750 stk. Tryk: Trykkeriet Friheden, Nors
Forsidebillede: Sennels Kirke (Foto: Dave Gill)
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Jeg har fået det liv, jeg havde brug for

Af Lisbeth Møller
Foto venligst udlånt af:
Tage Frøkjær
Hen af Malle Engvej, op langs
Mallevej, for at slutte turen i bunden af Kirstens bakke. Det er hans
tur, når vejret er til det.
Du har temmelig sikkert set
ham på din vej. Hvis du er heldig,
har du måske fået en sludder med
ham om vejr og vind, eller en snak
om folk, der er flyttet til eller fra
byen. Han er altid hyggelig at slå
en sludder af med. Om løst og fast!
Men det er ikke så let at komme bag personen i det blå arbejdstøj, for som han selv siger:
- hvem skulle interessere sig for,

hvem jeg er?
Det interesserer mig, og jeg
tror i øvrigt, der er mange ældre
mennesker i Sennels, som rummer en god historie. En historie,
som kan være med til at berige
os, der har slået os ned i Sennels
og omegn, unge som gamle.
Tage, hedder han, manden i
det blå arbejdstøj på Malle Engvej. Han bor på Sennelsvej 49 på
gården, der hedder Hundalsgaard.
Jeg må godt komme forbi og
få en snak med ham, selvom han
ikke husker så godt længere. Sådan siger i hvert fald han selv.
Tage er inkarneret Thybo.
Hans far, Anders Frøkjær, blev
født på Stevnsvej 2 i Sennels, hvor
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bedsteforældrene boede. Moren,
Karen Marie, kom fra Arup.
Tages forældre blev gift i
1917,og i den forbindelse købte bedstefaren Østre Kloster i
Sennels, der hvor Eva og Vagn
Heskjær bor nu. Som sædvanen
var dengang, flyttede bedstefaren selvfølgelig ind sammen med
det nygifte par. Han boede hos
dem i 22 år, til sin død i 1938.
Forældrene ville gerne have en
større gård, men det var ikke nemt
at sælge Øster Kloster, som ikke lå
så godt, for når der var sydøstenvind, var der for koldt i huset, som
jo lå frit og tæt på vandet.
Men i Hundal på Hundalsgård
boede Karen og Gustav Andersen,

forældrene til Egon, Vita og Hans.
De var parat til at indgå en aftale
med Tages forældre. Og i 1939
byttede de 2 par - gårde, så Tages
forældre kunne flytte ind på Hundalsgård d. 23. marts 1939.
Hundalsgård var én af de store
gårde i Sennels, oprindelig hørte
Krogsgård også under gården, men
gårdene blev udstykket, da enkekonen, der boede på Hundalsgård,
havde 2 døtre, som retfærdigvis
skulle have hver deres gård.
Da Tages familie overtager gården, er han knap 11 år. Bygningerne er meget forfaldne, stuehuset var fra 1870, så der var nok
at tage fat på for den lille familie.
Faren klarer i starten landbruget med hjælp fra en ung karl,
men da Tage bliver konfirmeret
som 14 årig, er der ikke brug for

anden arbejdskraft en far og søn.
Det var helt naturligt som søn at
gå ind i gården drift, det gjorde
man jo dengang. Tage har ikke
tænkt så meget over, om han
selv havde lyst til noget andet
end landbruget, men han husker,
at han havde interesse for at blive tømrer!
Men landbruget er jo alsidigt,
så tømrerarbejde blev der også
lidt af, da der skulle bygges nye
bygninger på ejendommen. Det
var Anders, der byggede stalden
om, men det er Tage, der har stået for den senere ombygning og
de andre bygninger på gården.
Tage overtog gården i 1959,
men forældrene boede selvfølgelig i huset til de døde. Anders
døde i 1974, siden har Tage boet
alene i huset.
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Tage havde 12 malkekøer, som
alle blev malket med hånden.
Desuden var der fede grise på
gården og 2 heste.
Fritid var der ikke så meget af,
for arbejdsdagen begyndte kl. 5
om morgenen og sluttede om aftenen, og så der var ikke så meget
overskud til at deltage i så mange
ting. Det var som regel kun hen
for enden af indkørslen, så kunne
man sidde der og håbe på, der
kom nogen forbi, der havde lyst
til at snakke lidt.
Men det blev da til lidt gymnastik i forsamlingshuset og i 1954
spillede Tage også med på dilettantholdet, hvor de opførte “De
røde heste”.
10 måneder af sit 91 årlige
liv har Tage været væk fra Thy.
Det var 1949 -50, hvor han trak i

kongens klæder og blev soldat i
bl.a. Viborg, Nymindegab og København. Sidstnævnte foregik på
bådsmandskasernen, nuværende
Christiania. Tage fik han set det,
han skulle se udenfor Thy.
Så var det hjem til gården og
landbruget igen.
Dengang levede næsten alle i
Sennels af landbruget. Der var gårdene, markerne og 10 - 15 andre
huse; den gamle mølle, smeden

og købmanden. Nu er byen fyldt
med nye huse, og næsten alle arbejder uden for byen. De flytter
bl.a. hertil, fordi de kan bo tæt på
vandet, og måske endda få udsigt
over vandet. Men som Tage siger:
“Vandet! Hvad kigger de efter, det
er da bare vand. Da jeg var dreng,
da skete der da noget på vandet,
der var masser af trafik, der blev
sejlet kul fra England, foderstof
og gødning fra Ålborg, masser af
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både. Nu er der
bare vand!”
Så Tage har
været godt tilfreds med at bytte
strandgrunden
ved Øster Kloster
ud med gården
ved bunden af Kirstens bakke.
Her har han haft
sit liv og virket som
aktiv
landmand
frem til 2011, hvilket giver et ca. 70
år langt arbejdsliv.
Han har aldrig
været gift. Så havde livet nok været
noget anderledes,
mener han. Nu
har han været ene
om at bestemme
det hele. Tage
konkluderer: “Jeg
har fået det liv, jeg
havde brug for.”
Så når du,
kære læser, ser
en mand i blåt arbejdstøj gå hen af
Engvejen, stadig
rank, trods de 91
år, så er det en
mand, du godt kan have respekt
for. Han har været tro mod det
liv, der blev hans, mod sin slægt
og sin egn. Han har en hukommelse, som er imponerende, og
jeg er så glad for de timer, han
gav mig lov at komme ind i hans
tid, for han er absolut værd at
høre på.
Tak for snakken Tage!

Besøg på Sennels skole
– historien om en make-over

Af Linda Hornstrup
I seneste Sogneblad kunne
man i Nyt fra skolen læse om renovering og ombygning på skolen. Dette vakte redaktionens
interesse, og et besøg blev sat i
stand med skoleleder-Lena, så
sognebladets læsere kunne få
indblik i de nye rammer.

Et forandret bibliotek
Kommunalbestyrelsen besluttede i foråret at øremærke penge

til renovering af skolernes PLC
(Pædagogisk Lærings Center),
bedre kendt som skolebibliotek.
Sennels skole har hidtil haft et
stort biblioteksområde med åben
adgang til flere klasselokaler, men
den åbne indretning gav udfordringer i dagligdagen, bl.a. kunne
man kun lave ’stille-læsning’ på
biblioteket, for ellers forstyrrede det undervisningen i klasselokalerne, der vendte ud mod
området. Det var derfor et ønske
fra personalet, at der blev set
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på dette. Et udvalg bestående af
bibliotekar og lærere fik en blank
plantegning over bygningen og
opfordring til at drømme løs.
Det har resulteret i et mindre bibliotek i åben forbindelse
med et fællesområde, der nu kan
bruges til meget mere end stille
aktiviteter. Her er ind til videre
ikke så mange møbler, og alt er
skolens gamle ting, der har fået
ny anvendelse. Lena siger under
rundvisningen, at vi gerne må efterlyse store grønne planter, som
vil kunne få plads i fællesrummet.
Kontakt gerne skolen, hvis I har
en stor grøn plante, der må få et
nyt hjem.
Selve biblioteket er indrettet meget hyggeligt og rummer
også lærerbiblioteket i høje hvide
skabe. Uden for biblioteket er
gårdhaven med læsetrappe og
legeområde, som nu kan bruges
uden at klassen indenfor bliver
forstyrret af aktiviteterne.
Den største forandring er dog,
at alle klasselokalerne nu har fået
døre i. Lokalerne er også blevet
større, og der er prioriteret plads
inde i klasselokaler til små gruppearbejdspladser, hvilket løser de
tidligere problemer med støj på
tværs af rummet.
Skolen har fået meget for de
såkaldte PLC-penge, som for Sennels skole beløb sig til 160.000 kr.
Skolen har selv lagt ca. 30.000 kr.
i projektet, som kun har kunnet
lade sig gøre til den pris, fordi skolens pedel selv har kunnet udføre
meget af arbejdet. Og så er alt af

værdi blevet genanvendt, hvilket
også holder økonomien nede.
På turen rundt på skolen stak
vi også hovedet inden for i mødelokalet, der har fået et løft. Nyt
mødebord og en gang maling gør
underværker. Lokalet bruges til
specialundervisning og til møder
både i og uden for skoletiden.

Et anderledes klasselokale
Sidste stop på rundvisningen er
et klasselokale, som tidligere på
året er blevet renoveret og indrettet på en noget utraditionel måde.
Da vi kom forbi, sad 2. klasse på
en stor trappe placeret foran den
digitale tavle (smart board) og var
i gang med at se på navneord. Eleverne sad koncentreret og fulgte
med på skærmen, mens en af
kammeraterne gennemgik billeder
og ord, som var navneord fra hen-
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des hverdag. Vi får lov at afbryde
og præsenterer os som fotograf og
journalist (to svære navneord!). Vi
siger, at vi gerne vil se dem arbejde
i lokalet og høre lidt om, hvad de
mener om deres klasselokale.
Eleverne har ikke faste pladser i lokalet, taskerne er placeret
på hylder uden for på gangen,

og derfor virker rummet rent og
roligt. Eleverne kan selv vælge,
hvordan de vil sidde, alt efter humør og opgave. Der er 24 forskellige pladser at vælge imellem. En
del af dem er almindelige borde
og stole arrangeret gruppevis
med reoler som rumdelere. Der
er også en antal små læsehuler,
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som vi hurtigt kunne se er vældigt
populære. Oven på læsehulerne
kan man også sidde og arbejde,
men når der skal spises madpakker, skal man finde et almindeligt
bord, fortæller læreren.
Både eleverne og deres lærer
virker meget tilfredse og fremhæver valgfriheden i lokalet som
noget meget positivt. Mange af
eleverne fremhæver læsehulerne
som deres favorit, men de sætter
også pris på, at rummet er lyst og
rart at være i.
Klokken nærmede sig madpakketid, og sognebladets journalist
og fotograf takkede for gæstfriheden og overlod eleverne til deres
lærer og deres medbragte mad.
Efter rundvisningen er det tydeligt, at Sennels skole lever i bedste
velgående. De fysiske rammer følger med tiden, og elever og personale ser ud til at trives.

AT VÆRE HVOR DU ER!
Af konstitueret sogne- og
sygehuspræst Kirsten Haaber
Fortællingen om »Grantræet« af H.C. Andersen, forbinder
vi ofte kun med jul. Men H.C.
Andersens eventyr indeholder
tit meget mere end blot den enkelte historie eller overskriften
på fortællingen.
Grantræet var et nydeligt lille
træ. Det havde en god plads. Sol
kunne det få, og luft var der nok
af. Fuglene sang, og rundt om det
voksede mange større kammerater, både gran og fyr. Men det lille
træ var så ilter med at vokse. Det
tænkte ikke på den varme sol og
den friske luft, og det glædede sig
ikke over fuglenes sang.
Når menneskene var ude at gå
tur og kom forbi træet og sagde:
»Nej, hvor er det et nydeligt lille
træ«, ville det slet ikke høre det.
Det længtes hele tiden efter noget andet. »Var jeg dog bare som
de andre store træer«, sukkede
det. »Var jeg dog blot en fugl,
som kunne flyve højt over havet«, jamrede det. »Var jeg dog
bare som de fine træer, der bliver
hugget om og kørt ind til byen,
sukkede den igen«. Solstrålerne
forsøgte at opmuntre grantræet:
»Glæd dig ved din ungdom«,
sagde de. »Glæd dig ved din friske vækst, ved det unge liv der er
i dig!«. Vinden kyssede træet, og
duggen græd tårer over det, men
træet forstod det ikke.
Så endelig kom dagen, som
træet havde længtes så meget
efter. Det blev fældet, lagt på en

vogn og kørt ind til byen. Grantræet blev købt og båret hjem, og
det blev stillet i den store stue og
pyntet, så det var en fryd.
Lysene på træet blev tændt,
og endelig blev dørene ind til
stadsstuen åbnet, og der stod
det i al sin pragt, smukkere end
noget andet træ. Men træet
kunne kun ryste. Det turde ikke
glæde sig over al den herlighed,
som det oplevede.
I morgen, tænkte det, vil jeg
ret fornøje mig i al min herlighed.
Men dagen efter blev det
plyndret og smidt op på loftet i
den fjerneste krog - og der lå det.
Det fik besøg af musene og af
rotterne. Musene spurgte træet,
hvor det kom fra. Og træet fortalte om skoven, om luften, om
solen og om fuglenes sang. Den
fortalte historien om KlumpeDumpe, sådan som den hørte
fortællingen juleaften. »Nej, hvor
har du oplevet meget«, sagde
musene. »Ja«, sagde træet, og
tænkte over, hvad den havde fortalt. »Ih, hvor må du være lykkelig«, sagde musene.
Og så fortalte den igen om
den lykkeligste aften i dets liv.
»Kan du kun den ene historie«,
spurgte rotterne. »Ja«, svarede
Grantræet, men den hørte jeg
min lykkeligste aften. Dengang
tænkte jeg ikke på, hvor lykkelig,
jeg var. Tiden gik og en dag blev
Grantræet fundet frem, - men
blot for at blive smidt i hjørnet af
gården. Pludselig mærkede Grantræet en solstråle. Nu begynder
livet igen, nu skal jeg leve, tænkte
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træet. Men tjenestekarlen lo blot
og huggede træet i små stykker.
»Forbi, forbi!« sagde det stakkels
træ. »Havde jeg dog glædet mig,
da jeg kunne!«.

OM AT VÆRE TILSTEDE I
NUET
Jeg begyndte med at skrive,
at H.C. Andersens eventyr ofte
indeholder meget mere end blot
den rene historie. For mig handler
Grantræet om aldrig at være til
stede i øjeblikket. Alt for sent erkender træet, hvor meget liv, der
er gået det forbi. Træet lever sit
korte liv uden nogensinde at glæde sig og uden nogensinde at glæde sig sammen med nogen. Glæde
sig, nåede det ikke, men hvad nåede det egentlig? Ingenting.
Altid er træet lidt forud eller
lidt bagud. Først forude i drømmen, i ambitionen og i ønsket om
at blive til noget - og til noget strålende - for bagefter at kunne leve
i erindringen, i genfortællingen.
Grantræet er aldrig nærværende
i det nærværende - men enten
fraværende i det nærværende
- eller nærværende i det fraværende. Fortællingen kan virke noget pessimistisk som indledning
til adventstiden, men for mig er
fortællingen ganske nærværende
og tankevækkende.

OM FORVENTNINGER OG
HÅB
Vi er nu i begyndelsen af adventstiden. Advent stammer fra
det latinske Adventus domini,
som betyder Herrens komme.

Advent markerer det kirkelige
nytår og tiden op til jul, hvor vi
fejrer Jesu fødsel. Adventstiden
er fyldt med forventninger og forberedelser, og forberedelserne
begynder ofte med, at vi tænder
lys. Adventskransen tændes, og
i mange byer tænder man byens
juletræ. Vi tænder lys, ikke kun
fordi vi er i den mørke og kolde
tid på året, men også for at markere højtiden og festen. At tænde
lys er at være nærværende. Lyset
kan også være med til at mindes
dem, vi har mistet.
Mange oplever december som
hektisk og fyldt med krav for at
blive færdige til tiden. Det ene tvprogram efter det andet fortæller
os, hvordan vi skal klæde os til julefrokosten, hvilke farver der skal
bruges i år og, hvordan adventskransen skal se ud etc.
Allerede i efterårsferien begynder butikkerne at pynte op til
jul og reklamere med marcipan,
julekugler og julenisser. Juledag
fjernes julepyntningen for at give
plads for nytårsfejringen, og dagen efter nytår er alt, hvad der
kan minde om både jul og nytår, bogstavelig talt fjernet for
at give plads for fastelavn.
»Forbi, forbi…«.
Måske kan vi bruge den
kommende tid til at tænke
over, hvem det egentlig
er, der stiller forventningerne og kravene til
os. I forventninger
ligger der altid et
håb, et håb som
altid knytter an til
nuet, og som altid
rækker frem i fremtiden. I vort eget rum, i fami-

liens og fællesskabets rum, har vi
muligheden for at vælge at være
i nuet. At være i det nu, hvor vi
kan forberede og bruge adventstiden til sysler, som skaber samvær, nærvær og fællesskab. Lad
os tænde lys både for os selv og
hinanden, så vi oplever, at den
kommende tid også bliver en tid
- både for børnene og for os selv
- med hygge og fællesskab med
mennesker, vi holder af. Lad os
glædes over det liv, vi har fået givet som gave. Lad os glædes over,
vi kan fejre advent og jul under en
fredelig himmelbue.
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I kirken begynder første søndag i advent med Jesu indtog i
Jerusalem. Ikke et indtog med
pomp og pragt, men ridende på
et æsel. Fortællingens grundlag
og udgangspunkt er, at Gud kommer til os og møder os og kalder
os og udfordrer os, tilgiver os og
fornyr vort liv. Sammenkædningen af fødsel, død og opstandelse er en kærlighedserklæring
til enhver, der alt for godt kender til sorg, mismod, forfølgelse,
ensomhed og udelukkelse. Lad
dette være håbet for adventstiden og juletiden, så vi kan være
nærværende i det nærværende
med hinanden.
Med ønske om en glædelig
advents- og juletid.

••••••••••••• Gudstjenesteliste •••••••••••••
Dato

Søndag

Sennels

Hillerslev

09.00 SK

Kaastrup

DECEMBER 2019
01. b

1. søndag adv.

10.30 SK

08.

2. søndag adv.

19.00 SK

15.

3. søndag adv.

10.30 SK

22.

4. søndag adv.

09.00 AKF

24.

Juleaften

10.30 Fjordglimt, 14.30 SK &
16.00 SK

16.00 NN

25.

Første juledag

10.30 SK

09.00 SK

26.

Anden juledag

29.

Julesøndag

18.

10.30 SK
10.30 NN
19.00 Advents og julekoncert

14.30 NN

09.00 AKF
10.30 SK

JANUAR 2020
01.

Nytårsdag

16.00 SK

05. b

Helligtrekonger

10.30 AKF

14.30 SK

12.

1.s.e.h.3k

19.

2.s.e.h.3k

09.00 SK

10.30 SK

26.

3.s.e.h.3k

10.30 SK

15.00 HSK (evt. Kåstrup)

09.00 AKF

FEBRUAR
02.

Sidste s.e.h.3k

17.00 SK
Kyndelmisse

09. b

Septuagesima

10.30 SK

16.

Seksagesima

19.00 SK
Kyndelmisse
09.00 SK
09.00 SK

22.
23.

Fastelavn

10.30 SK

14.00 SK

MARTS
01.

1.s.i fasten

08.

2.s.i fasten

10.30 NN
10.30 SK

09.00 SK

Kirkebil:
Oplys:

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

AKF:
SK:
NN:
b:

Sognepræst Annie Krogh Foldager, Nors
Sognepræst 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. 8. dec. kl. 19.00, Julekoncert, Sennels Kirke

Den årlige julekoncert i kirken med Sennelskoret, Sennels kirkes børnekor og andre festlige indslag, lige til at
komme i ægte julestemning af. Efter koncerten er der gløgg og julesmåkager i kirken.

Søndag d. 15. dec. kl. 10.30, familiegudstjeneste, Sennels Kirke
Gudstjeneste for hele familien, hvor årets minikonfirmander opfører krybbespil.
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Tirsdag d. 17. dec. kl. 10.00, Jul for de mindste, Sennels Kirke
En julegudstjeneste for de allermindste. Børnehaven, dagplejen samt alle andre førskolebørn er meget velkomne. Ta´ en forælder eller en bedsteforældre ved hånden.

Onsdag d. 1. jan. kl 16.00, Nytårsgudstjeneste, Sennels Kirke

Vi holder traditionen tro en stemningsfuld nytårsgudstjeneste i skumringen. Bagefter er der champagne og
kransekage, og vi ønsker hinanden godt nytår.

Babysalmesang
Babysalmesang begynder torsdag
den 9. januar kl. 9.30 og løber
over januar og februar måned.
Tilmelding på SMS til Sigrid 5150
5035. For alle forældre og babyer
fra 2 måneder.

Søndag d. 2. feb. kl. 17.00, Kyndelmisse, Sennels Kirke

En stemningsfuld lysmesse, hvor vi mødes i vintermørket og fejrer, at lyset er ved at vende tilbage. Vi tænder
lys og synger de smukke danske vintersalmer og sange.

Søndag d. 23. feb. kl. 10.30, Fastelavn for hele familien, Sennels Kirke

Vi begynder med en familiegudstjeneste i kirken. Kom gerne udklædt. Bagefter er der fastelavnsfest i forsamlingshuset for alle aldre med tøndeslagning, slikposer, kaffe og fastelavnsboller.
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Status på Sennels udviklingsplan 2016-2021
Af Mie Skov og borgerforeningens bestyrelse
I 2015 blev Sennels udviklingsplan udarbejdet på baggrund af
en række borgermøder, hvor borgernes ideer til Sennels’ fremadrettede udvikling blev samlet. De
mange ideer blev kogt ned til syv
hovedområder, som Sennels udviklingsplan i dag består af. Udviklingsplanen skal ses som en inspirationskilde til videreudvikling af
rammer og indhold i det levende
landsbyliv i Sennels. En videreudvikling, der kræver en struktureret indsats, men som samtidig er
afhængig af energi og frivillige
kræfter for at blive ført ud i livet.
Udviklingsplanen
strækker
sig over fem år og her i efteråret
2019, tre år inde i forløbet, er det
tid til at gøre status på de syv hovedområder.

1. Sennels Skole og
Børnehave
Mål:
At bevare og udvikle skole og
børnehave i Sennels i størst mulig
interaktion med byens borgere
og deres aktiviteter.
Status:
Vi har forsøgt at lave et større
projekt om skolen, hvor vi ville
overtage bygningerne. Dette har
ikke vist sig muligt, og planen er
foreløbig skrinlagt, også fordi
skolen ser ud til at være sikret i
denne valgperiode. Skolen har pt
115 elever.

2. Flere muligheder for leg,
motion og sport – multibane
og minihal
Mål – Multibane:
Etablering af en multibane 30 x
15 meter. Banen skal placeres på
et areal ved skolen, hallen og fodboldbanen. Denne placering gør,
at banen kan udnyttes optimalt
i alle døgnets timer. Multibaneområdet skal henvende sig til alle
aldre, derfor etableres der også
legeplads, panna bane, fitnessområde samt borde og bænke.
Mål - Minihal:
Opførelse af minihal med
springgrav i tilbygning til Nordthy
Hallen på 619 m2 i grundplan
samt 158 m2 udnyttet 1. sal til
motionscenter.
Status: Der er lavet plan for multibane, men det lykkedes ikke at
skaffe tilstrækkelig fondsmidler
til at realisere projektet. Minihallen er projekteret, men projektet
er skudt til hjørne, fordi kommunen ikke har villet bakke op. Vi
arbejder videre med planer for
udvidelse af motionscenteret.

3. Udvikling af midtbyen:
Arkitektonisk interessante
lejeboliger, kreativt
bycentrum, nye byggegrunde
og forsamlingshus
Mål – Arkitektonisk
interessante lejeboliger:
• At skabe en attraktion i Sennels, der vil tiltrække folk udefra
til at besøge byen
• At udvide boligmassen
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• At skabe et bedre fysisk sammenhæng i byens centrum ved at
gøre området mere attraktivt for
borgere i alle aldre
Mål – (Re)kreativt bycentrum:
• Etablering af torv på arealet mellem kirken, legepladsen og forsamlingshuset – evt. med mulighed for
overdækning af dele af torvet
• Udbygning af stisystem i skoven
overfor kirken – gerne i sammenhæng med sti mellem købmand
og plejehjem
• Modernisering og evt. udbygning af forsamlingshuset i sammenhæng med torvet
• Fortov langs byens hovedgade
• Bedre legepladsfaciliteter for
børn i alle aldre
Mål – Forsamlingshus:
• Udvikle forsamlingshuset til
”byens hus”, som foreninger og
private m.v. finder det naturligt at
bruge i specielt hverdagene, hvor
det ikke er udlejet
• Udvikle og udvide bygningen,
så der bliver mulighed for flere
aktiviteter fx dagligstue, fredagscafé, åbne værksteder, overnattende gæster mv. Og så man
mere oplever huset herlige placering, når man er i det
Status:
Vi har fået lavet en overordnet
arkitektplan for midtbyen. Sennels
Invest har bygget to lejeboliger, og
Boligselskabet Viborg Amt er i gang
med at lave lokalplan for at bygge
12-14 lejeboliger bag købmanden.

Vi står for at skulle tage ønsker
for et bytorv med til kommunen.
Menighedsrådet har afsat
driftsmidler til at støtte forsamlingshuset og få det brugt mandag til torsdag. Dette er i fuld
gang med mange forskellige aktiviteter for forskellige målgrupper.
Hvis der er stor opbakning, vil
det give mening at bygge forsamlingshuset ud. Der er lavet et projekt for udvidelsen, men vi skal arbejde på at skaffe fondsmidler til
det. I denne omgang har Mærskfonden afvist vores projekt, og vi
skal overveje den videre proces.

4. Aktiviteter ved fjorden og
i skov
Mål:
• Lettere adgang til fjord og
strand for kørestolsbrugere. Vi
har fx i dag en handicapvenlig badebro, men adgangsforholdene
for parkering til badebroen er
ikke specielt kørestolsvenlige
• Øge kendskabet til og synligheden af naturskønne motionsruter
til gang, løb og cykling
• Øge mulighederne for maritime
motions- og idrætsaktiviteter i tilknytning til Malle Strand
• Etablering af tidssvarende toiletforhold ved Malle Strand
Status:
Vi har anskaffet en sauna på

trailer og indkøbt 4 sup boards
som kan bruges af alle SaunaKlub
Thys medlemmer. Det er dejligt,
at der er god opbakning til disse
aktiviteter.

5. Stort fokus på
kommunikation
Mål:
• Minimum én historie om Sennels i landsdækkende medie(r)
pr. år
• Minimum tre historier om Sennels i lokale medier (ugeaviser/
lokalradio) i kvartalet
• Minimum fire historier om Sennels i regionale medier (dagblade,
regionalradio/-tv) pr. år
• Reach på 5.000 pr. uge for sennelsby.dk og Facebook
• Produktion og udbredelse af en
årsfilm over livet i Sennels. En ultrakort film målrettet sociale medier. Film færdig forår 2016
• 25.000 visninger af årsfilm via
sociale medier
• Film anvendes af fx ejendomsmæglere i forbindelse med online
boligannoncer for huse i Sennels
• Øget digital kommunikation
med borgere, som ikke bruger
Facebook m.v.
Status:
Der er anskaffet infoskærme til
hal og købmand, hvor alle lokale
nyheder gratis kan annonceres.

Forsamlingshuset
Udlejning: Henvendelse til Henry Birk, Røgildvej 6,
tlf. 97 98 53 04 eller 20 48 42 96
Hvornår er forsamlingshuset ledigt/optaget?
Se www.sennelsby.dk/Forsamlingshus
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6. Organisering: Oprettelse
af Sennels Borger- og
Udviklingsforening
Mål:
• At skabe Sennels Borger- og
Udviklingsforening som en stærkere spiller i arbejdet for landsbyens trivsel og udvikling
• Fra en medlemsprocent på 33
vil vi gerne over 1-2 år nå op over
90 % af byens husstande
Status:
Vi har omstruktureret den
oprindelige borgerforening, så
vi arbejder ud fra udviklingsplanen. Der er flere medlemmer end
tidligere, og vi mærker god opbakning fra de fleste i byen. Der
er generelt uddelegeret en del
arbejde om de årlige aktiviteter,
også her er der god opbakning.

7. Stærkere finansiering
Mål:
Målet er at skaffe finansiering/
samarbejdspartnere til at realisere udviklingsplanens indsatser og
anlægsarbejder – herunder flere
lejeboliger.
Status:
Sennels Invest er stiftet og efterspørger aktuelt flere investorer for at kunne gøre endnu mere
for byen.

Menighedsrådets hjørne
Af Hans Votborg
Kære alle.
Vi er nu kommet vel igennem
projekterne med
renovering af de tekniske anlæg
i kirken. Vi har fået ny varmestyring på, således, at der nu er ensartet varme under alle bænke.
Vi har også fået ny styring til
vore kirkeklokker (Der har været
en del prøveringning og fejlringning midt på dagene i den forløbne
periode, men nu er det meldt klar) .
Vi har fået nyt lydanlæg og højtalere, samt teleslynge er fornyet.
Der er monteret automatisk vinduesåbner i kirken, så vi af den vej kan

få luftfugtigheden ned i kirken.
Det trækker stadig ud med
omlægning af blytaget på våbenhuset. Nu er Nationalmuseet inde
over, så projektet er igen udsat!
Vi har i 2020 fået bevilget penge til at udarbejde en kirkegårdsplan. Vi er jo i den situation, at vi
får flere og flere tomme gravsteder, og det vil fortsætte de næste
mange år. Det skyldes bl.a. færre
kistebegravelser og flere urnebegravelser. Derfor er det vigtigt,
at vi får lavet en plan for kirkegården, som ser 20-25 år frem i
tiden. Vi vil starte dette arbejde
op i 2020 sammen med en kirkegårdsarkitekt. Resultatet af dette
skal være en kirkegård som er

praktisk arbejdsmæssig, pæn og
tiltalende at komme på, samt at
vi prøver at samle en nye gravsteder så tæt ved kirken som muligt.
Siden 15. august har vi haft
præst Kirsten Haaber ansat i Hillerslev-Kåstrup-Sennels pastorat,
som afløser for Sigrid, som har
haft orlov.
Menighedsrådet vil gerne sige
Kirsten tak for det gode og positive samarbejde i perioden. Kirsten
har vist stor flid og interesse for
kirkelivet i Sennels i de tre måneder, og menighedsrådet ønsker
hende held og lykke fremover.
Personalet og Menighedsrådet
ønsker alle en rigtig glædelig jul
og godt nytår.

Anmeldelse af skuespillet til Skolefest 2019
Af Noam Emil Kleinberger

6. klasse opførte stykket
“Heksen i træet”.
Prinsesse Amina er blevet taget
til fange af den onde heks. Ingen
kan finde hende, og både hofdamerne og soldaterne er taget ud
for at lede. Prins Aksel finder prinsessen hos heksen, men kan ikke
befri hende, før han har 3 nøgler.
Han tager ud for at finde de tre
nøgler, som heksen mangler.
Ved den første nøgle er de
frække trolde. Prins Aksel skal
holde i troldemors hale i en time,
mens han bliver bombarderet med
prutter. Prins Aksel klarer det og
får den første nøgle.
Ved den næste nøgle er de
drilagtige nisser. Prins Aksel skal

fange den ufangelige yggelot fugl.
Prinsen jagter fuglen rundt i hele
hallen. Med hjælp fra fortællerne,
snubler fuglen til sidst over et stykke mikrofonkabel så prinsen kan
fange den, og få den anden nøgle.
Så nu gælder det den tredje og
sidste nøgle. Ved den tredje nøgle
er troldmanden. Han er utilfreds
med at skal samle skrald op efter
andre. Prins Aksel hjælper ham og
får den sidste nøgle.
Prinsen går tilbage til den onde
heks. Heksen vil bruge nøglerne til

17

at åbne kisten med al lykke i hele
verden, bare for at brænde det af.
Men heldigvis er det kun én med et
rent og godt hjerte, som kan åbne
kisten. Heksen bliver sur over, at
hun ikke kan åbne kisten, så hun
rejser til Bloksbjerg.
Herefter åbner prins Aksel og
prinsesse Amina kisten og spreder
lykke ud til alle.
De 2 sjove fortællere førte os
godt gennem stykket.
Et flot og rigtigt sjovt stykke,
som var velspillet af 6. klasse.

Malle Strandfest 2019
Af Peter Christensen
Stor tak til alle der hjalp og
deltog i årets fest, der også rent
økonomisk var en af de gode med
et overskud på ca. 50.000. Overskuddet går jo til Sennels Borger- og Udviklingsforening, og så
havner der nok også en skilling i
Huset - i årtier kendt som Forsamlingshuset.
Jeg plejer at skrive lidt omkring
festens indhold, mest af hensyn
til de nye Sennels- boer og til
dem, der er rejst ud og måske kun
læser om festen i Sognebladet,
har jeg fået en af dem, der er rejst
ud, og som var hjemme til festen,
til at forklare og beskrive, hvad en
rigtig Malle Strandfest er.

Det følgende er oplevet
og skrevet af Sara Møller
Christensen
Endnu en tur i teltet
Favne fulde af tombolagevinster. Grillben skyllet ned med Jolly
Cola og Thy-øl. Ture i hoppeborgen for en 5’er, som en eller andens far inkasserede i et mavebælte. Følelsen af at drøne ind i
en halmballe på crosser og blive
overhalet af sin kusine. Bål og
brand. Malle Travellin Band.
Min liste af gode minder fra
Malle Strandfest er lang og badet
i et gyldent skær, som skinnede
selve Sankt Hans Bålet på den.
Trods det havde jeg faktisk ikke
de store forventninger, da jeg i
juni vendte tilbage til festen efter

ti års fravær. Men når du bliver
spurgt, om du vil holde båltalen,
kommer du som gammel Sennelsbo (og narcissist) rendende.
Ergo var jeg primært til stede
på årets strandfest for at holde
tale, men er du gal, hvor fik jeg
meget mere med derfra end den
ærefulde og – indrømmet – nervepirrende oplevelse. Og her taler
jeg ikke om gavekurven (hverken
den første, jeg fik udleveret ved
en fejl, eller nummer to, som også
var skøn, om end lidt mindre),
men om alle de skønne stunder
og mennesker, som weekenden
flød over med.
Fra jeg trådte ind i teltet, havde jeg det, som var jeg landet i
en tidslomme. Og ikke sådan en
støvet én, som lugter af daggammelt tis, men sådan én, der havde
bevaret stemningen fra min barnog ungdom så fint, at man skulle
tro, den var blevet balsameret.
Der var unger, der drønede fra
hoppeborg til badebro i en rus af
ren eufori... og slush ice. Der var
pardans og musik, man kan synge
med på. Der var mere eller mindre
klog snak i teltet, som blev sunket
med fadøl og – som noget helt
nyt – Bacardi Breezers (jeg undgik
kun med nød og næppe at hjælpe
til med at drikke den hele kasse,
der blev købt fredag nat ved lukketid). Der var en konstant duft af
grill og lyd af grin. Der var glade
familier – inklusiv min egen. Der
var Sennels-sind og sammenhold.
En udeforstående ville måske
ikke se Malle Strandfest som noget særligt, og jeg skal da også
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ærligt indrømme, at såååå fedt
ville jeg heller ikke synes, det var
at tage til byfest i Øsløs. Men nu
tog jeg altså til byfest i min egen
gamle hjemby, og det var fedt!
Også meget mere, end jeg havde
turdet håbe på.
Hvorfor der gik ti år, før jeg
vendte retur, kan jeg ikke svare
på, men hvis nogen spørger mig,
hvornår jeg skal til strandfest
igen, vil svaret være: hurtigst
muligt! Også selvom der ikke er
nogen, der lokker med båltale,
gavekurv uanset størrelse og næsten fri bar (endnu engang tak!).
For som altid er stemningen til
Danmarks største havefest tillokkende nok i sig selv. Husk at sætte
pris på, at den foregår i jeres baghave!

Huset
Af: Ole Østergaard
2019 lakker mod enden og
dermed også det første år af den
3-årige aftale, menighedsrådet
har indgået med Forsamlingshuset, om brug af huset. Det startede med borgermøde og fællesspisning d. 24. januar.
Det blev en kæmpe succes med
fuldt hus, der kom mange ideer til
forskellige aktiviteter og tovhol-

Af: Inga Votborg
En lille hilsen til alle, og tak for
en rigtig hyggelig formiddagscafe
i “Huset” den 4. november. Dejligt så mange støttede op om arrangementet. En speciel tak til de
to mødregrupper, dejligt at møde
jer og jeres søde børn. Tænk at

dere, som efterfølgende, satte
det hele i system. Og vi må sige,
at aktiviteterne hen over året generelt har haft stor opbakning.
Så nu ser vi frem mod 2020,
hvor der forhåbentlig bliver lige
så stor opbakning. Flere aktiviteter er i støbeskeen, men det
kunne jo være fint med nye tiltag,
så har du en idé til et eller andet,
som du har lyst til at være en del
af, så hører vi gerne fra dig inden

d. 15. december, så vi kan få det
lagt i kalenderen.
PS: Til èn af vore nuværende
aktiviteter mangler vi en tovholder, så har du lyst til at stå i spidsen for en gang fælles spisning i
„Huset” i løbet af vinteren, hører
vi meget gerne fra dig.

kunne mødes alle aldersgrupper.
SUPER! Tak til dig Jørgen Skovbo,
du gjorde det bare så godt.
Ja, jeg kunne bruge en masse
flotte ord og vendinger til hele arrangementet, men jeg er jo Vendelbo. Så kort “Det var ikke så
ringe endda.”
Næste arrangement er man-

dag den 2. december kl. 10.15.
Der vil være en julehistorie på
programmet og som menu: VINTERSUPPER.

Henvendelse til:
Ole Østergård, tlf. 40735543
Mail: Olekoralvej10@

Så meld jer bare til:
Ingavotborg@hotmail.com.
41631734

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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Sennels Foredragsforening
PROGRAM
Onsdag 15. januar kl. 19:30 Claus Madsen, Storstuen på Fjordglimt
Klaus Madsen er tidligere fotograf v/ Thisted Dagblad, og han kommer og fortæller om sine mange oplevelser som
fotograf, og måske også lidt om cykelturen til Paris i sommer.
Husk kop og brød, så laver vi kaffen.
Torsdag d. 30. januar kl. 18.00 Aften om det fortryllende Armenien, Huset
Foredragsforeningen og Menighedsrådet vil gerne invitere til armensk aften i Forsamlingshuset. Vores sognepræst
Sigrid har netop afholdt studieorlov og i den forbindelse været på to ugers rejse i Armenien og studeret kultur og
kristendom i det spændende land.

Vi vil begynde med at spise et armensk måltid sammen (det er ikke stærkt) og derefter vil Sigrid fortælle og vise
billeder fra Armenien. Under kaffen vil der være sødt direkte hjembragt fra markedet i Yerivan.
Pris for middagen er 60 kr. som betales på dagen. Tilmelding: Sikj@km.dk eller SMS/ring: 51505035
19. februar kl. 19:30 Naturvejleder Jens Frydendal fra Tjele, storstuen på Fjordglimt
Jens kalder sit foredrag „Livet er farligt - Man kan dø af det. En aldeles respektløs buket af historier - sange og filosofier om livet, og hvad derefter - måske følger.
Husk kop og brød, så laver vi kaffen.

HUSK også, at man er velkommen i Nørkleklubben, der mødes hver mandag og strikker og syr til
nødlidende rundt om i verden. Kontakt Sofie Pedersen på 2011 8237.
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Nordthy Hallen
- vi mangler hjælpere til kiosken
Af Peter Christensen
I over 30 år har det været hallens dna, at alle opgaver blev løst
af frivillige - det er det stadigvæk.
Det har medført, at vi har en
hal, som rent vedligeholdelsesmæssigt er i topform, og som har
en god økonomi.
I de første mange år var det
bestyrelsen, der havde opgaven

med at passe kiosken. I de senere
år har vi forsøgt at få en bredere
kreds med omkring opgaven.
Det er gået godt i par år, men
i skrivende stund har vi ingen tilmeldte til at hjælpe.
Opgaven er ganske overskuelig,
det er vagter á ca. tre timer, og vi
er glade for din hjælp en gang om
efteråret og en om foråret.Opgaven i kiosken er også ganske over-
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skuelig, og der vil naturligvis være
instruktion på den første gang.
Hjælp hallen og få et par fornøjelige timer deroppe. Sidder èn af
jer og tænker, at” jeg kunne godt
tænke mig at forpagte kiosken ” så er det også en mulighed.
Du er meget velkommen til at
kontakte Anette Hansen eller Morten Brogaard, hvis du ønsker at
give en hånd med i hallens kiosk.

Aktivkomiteen/Plejehjemmet
DECEMBER 2019
Onsdag, den 11. dec. kl.11.00
Julefrokost i storstuen.
Tirsdag, den 17. dec. kl.13.30
Juleafslutning i klubben.
Tirsdag, den 24. dec. kl. 10.30
Julegudstjeneste.

JANUAR 2020
Tirsdag, den 14. jan. kl. 14.00
Bankospil.
Onsdag, den 22. jan. kl. 12.00
Nytårsfest. Musik Jørgen
Skovbo, pris kr. 150 kr.
Mandag, den 27. jan. kl. 14.00
Fællessang
Fredag, den 31. jan. kl.10.30
Gudstjeneste

FEBRUAR 2020
Tirsdag, den 18. feb. kl. 13.30
Wellness
Mandag, den 24. feb. kl.14.00
Fællessang
Fredag, den 28. feb. kl. 10.30
Gudstjeneste

Loppemarked på plejehjem

Foreninger og institutioner i Sennels
NAVN
Aktivkommiteen
Børnehaven
Fjordglimt , plejehjemmet
Foredragsforeningen
Forsamlingshuset
HØSGU Gymnastik og ungdomsforeningen
I.F. Nordthy
Menighedsrådet
Nordthy-Hallen
Saunaklub Thy
Sennels Borgerforening
Sennels Fritidsforening
Sennels Sogns Jagtforening
Sennels Skole

KONTAKTPERSON
Bodil Dahl
Michelle Holler Sørensen
Gerda Jacobsen
Kirsten Møller
Stig Brogaard
Janni Hansen
Nicolai Møller
Hans Votborg
Peter Christensen
Erik Gustavsson
Klaus W. Kjær
Annette Mærkedal Jensen
Tage Gamborg Holm
Jytte Klainberger
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MAIL
bd41425473@gmail.com
mhs@thisted.dk
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

HOME-START THY

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

LD Auto ApS

HOME-START THY

Uglevej 1
Familiekontakt - støtte til familier
Sennels Tømrer- & Snedkerforretning
KOORDINATOR: Rikke Riis Kirk,
7700 Thisted
v/ Aase og Ejvind Nielsen
Ballerumvej 124, 7700 Thisted, Tlf. +45 3
123
Tlf. 97 Sennelsvej
92 50 38
thy@home-start.dk - www.home-start.dk
Tlf. 9798-5349
Biltlf.
4041-3319
www.skoda-thisted.dk
Fax 9798-5630
www.seat-thisted.dk
Sennels Tømrer- & Snedk

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. 9798-53
Biltlf. 4041Fax 9798-56

PEUGEOT forhandler

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

Morten Smed

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

HØ

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

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 - VARMESERVICE
Sennelsvej 66 - 7700 Thisted

Tlf. 97 98 60 44

JENS 40 45 93 44 - PETER 24 61 36 37

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
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SENNE

ENTREPRENØR & MASKI

97
979

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

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

