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Personregistrering og Borger.dk
Digital anmeldelse / anmodning
Al kommunikation vedr. fødsler, dødsfald, vielse, navngivning, navneændring og atte-
ster 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 signa-
tur. 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 mu-
ligt 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 jordemo-
der, 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: “Fader-
skab, medmoderskab, forældremyndighed” og: “Faderskab”, og så igen “Faderskab og 
fælles forældremyndighed (de første 14 dage efter fødslen”.

Dåb og navngivning
Inden 6 måneder efter fødslen skal barnet navngives. Oftest sker det ved dåb. I sogne-
bladets 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. 

Navngivning og navneændring
Navngivning uden dåb og navneændring sker ved selvbetjening på Borger.dk. Vælg “fa-
milie og børn” fra menuen til venstre, derefter: “navne og navneændring”. Herefter kan 
du vælge: “regler” eller “navneændring” eller “navngivning”. Navneændring i forbindel-
se 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 ægteskabs-
erklæring” 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 nær-
mere. 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.

Kirkelig vejviser 
Sognepræster
Sigrid Kjær
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
Mail: hvotborg@outlook.dk

Kirkeværge
Jens Madsen
Kilsgårdsvej 20
Tlf 25 21 37 57

Regnskabsfører
Silstrupvej 12 
7700 Thisted 
Tlf. 51 15 45 65

Kasserer
Margrethe Keller Larsen
Tlf. 30 23 54 49 

Graver
Vagn Sixhøj
Klosterengen 23, Sennels
Tlf. 40322609
Mail: vrs@km.dk 
Gravermedhjælper: 
Anne-Grethe Damsgård
Træffes på kirkegården på hverdage i 
arbejdstiden.

Kirkesangere
Linda Gravesen
Tlf. 42 19 28 13

Regitse Hansen
Tlf. 23 65 78 44
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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. 
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Af Lisbeth Møller

På vej hen mod bygningerne si-
ger Dave: ”Der er ikke sket meget 
her, siden mine piger var små, og 
det er 25 – 30 år siden.” Og det 
kan han have fuldstændig ret i. 
Murene er de samme, indgangen 
er lige rykket om på den anden 
side af huset, der er kommet et 
enkelt skillerum op, og det er vel 
sådan set det, der er sket.

Der er et leben og et mylder af 
børn lige fra vi træder ind af lå-
gen, som vi selvfølgelig sørger for 
at lukke forsvarligt efter os, for vi 
skal jo beskytte byens ”guld”. En 
lille lyshåret pige spørger med det 
samme, vi træder ind af døren, 
hvad vi hedder, og hvad vi skal? 

Jo, vi vil jo faktisk gerne møde 
Michelle, den ny leder af børne-
haven. Så bliver vi ført gennem 
grupper af børn, der nysgerrigt 
følger os med øjnene hen til dø-
ren, hvor kontoret ligger.

Døren bliver straks åbnet, og 
et ungt smilende ansigt byder os 
velkommen. Nå, sådan ser hun 
ud, Michelle Holler Sørensen.

Hun er mor til 3 børn, hun og 
familien bor i Nors, og det syntes 
Michelle er godt, for det kan godt 

blive for tæt, hvis man bor i den 
samme by, som man arbejder i. 
Fritiden bruges bl.a. på at være 
leder for 2 gymnastikhold. Det er 
nemlig vigtigt at deltage aktivt i 
de små lokale samfund.

Det var også én af grundene 
til, at hun valgte stillingen i Sen-
nels. Et lille samfund, hvor man 
kommer hinanden ved, hvor der 
er et godt samarbejde de forskel-
lige institutioner imellem, og hvor 
forældregruppen inddrages og er 
aktive, det giver nemlig et bedre 
ejerskab, så det bliver forældre-
nes børnehave. VORES BØRNE-
HAVE!

Desuden er det jo også lovplig-
tigt, at forældrene inddrages, si-
ger Michelle.

Michelle fortæller videre, at 
man fra d. 1.4.20 starter nogle 
forandringsprocesser i børneha-
ven, der går ud på at aldersopdele 
børnene i 3 grupper, lillegruppen, 
mellemgruppen og storgruppen.

Det medfører, at man bedre 
kan tilbyde alle børnene den sam-
me pædagogiske kvalitet i deres 
børnehaveperiode.

Som børnehaven er nu, er det 
næsten som om, der er to institu-
tioner – Blåmejsen og Musvitten.

Børnene skal opleve, at begge 
husene er vores børnehave og 
ikke deres og vores.

Så når børnene starter i børne-
haven, skal de i lillegruppen, som 
skal være i Blåmejsens lokaler. 
Det er et hus, der er en mindre 
enhed end Musvitten, så det vil 
forhåbentlig være mere oversku-
eligt og trygt for dem.

Der er sat et skillerum op i 
Musvitten, så der kan være en 
afdeling til hver af de to andre 
grupper, mellemgruppen og 
storgruppen. Det er meningen, 
at storgruppen skal have et tæt 
samarbejde med skolen, så deres 
overgang til skolelivet bliver mere 
trygt og glidende.

Det er selvfølgelig en proces, 
som kræver meget af alle impli-
cerede, så indtil april arbejdes 
der på højtryk i personale og for-
ældregruppen med, hvilke tra-
ditioner og værdier, der er værd 
at bibeholde, samt hvilke nye 
initiativer, det ville være godt at 
bibringe børnehaven.

Personalet byder også ind 
med, hvad de mener, de hver 
især kan bidrage med, hvor deres 
kompetencer og styrker ligger, og 
hvor de evt. vil passe bedst ind. 

Det er ikke min, 
men forældrenes børnehave!
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Det er nemlig vigtigt, at hver stue 
får det personale, som har de 
bedste kompetencer til lige netop 
deres gruppe, siger Michelle. 

Et af de nye tiltag er også, at 
børnene har en ugentlig udedag. 
De er ude hele dagen uanset vejr 
og vind. De leger på tværs af grup-
perne, spiser sammen og hygger.

Michelle forsøger at inddrage 
forældre og personale videst mu-
ligt, men der vil altid være nogle 
områder og rammer, der er sat 
op af forvaltningen, som gør, at 
Michelle ikke altid kan tilgodese 
alle ønsker.

Det bliver en læringsproces 
for alle grupper, men med et 
godt personale, en aktiv foræld-
regruppe og en ny leder, der vil 
børnenes bedste, kan det jo ikke 
gå helt galt. 

Michelle skal ind ”på gulvet”, 
som hun siger, så vi takker af og 
begiver os ud i børnevrimlen. Vi 
har været der en time, og ikke på 
noget tidspunkt har vi hørt skrål, 
skrig eller gråd. Alt foregår i en 
dejlig ro og atmosfære. Børnene 

er ved at samles i en stor kreds 
med de voksne, 45 stk.

Da vi går forbi vinduerne i den 
anden ende af bygningen, ser vi 2 
drenge opslugt i deres egen leg.

”Hvad! Skulle vi have fælles-

samling nu, det vidste vi ikke!” 
Ja, det er de samme bygninger, 

og de kunne godt trænge til noget 
nyt. Forældregruppen arbejder 
hen mod helt nye bygninger, men 
det er en helt anden historie.

Giv børnene ret til at lege og lære, at drømme og forme, leve og være.
Kun der, hvor børn kan føle sig trygge, gror det, de gamle kaldte for 
lykke.

Carl Scharnberg.
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Af Linda Hornstrup

En kold og regnfuld januaraften 
er Sognebladets udsendte på be-
søg hos de madglade mænd, der 
mødes hver anden torsdag for at 
lave mad i forsamlingshuset.

Jeg møder idemanden bag ar-
rangementerne, Peter Hansen, 
der fortæller, at han tidligere har 
gået til madlavning for mænd, og 
han fik lyst til, at det også skulle 
være i Sennels. Kristian Bojesen 
er holdets organisator, han står 
for tilmeldinger og afbud samt 
for holdets pengesager. Det er 
også Kristian, der holder styr på 

opskrifterne, som mændene får 
med sig, så de kan brillere der-
hjemme. Der er 18 mænd til-
meldt, men som regel kommer 
der 12-15-stykker hver gang. Og 
så er køkkenet også fyldt!

Efter en del småsnak, og efter 
at de første øl er blevet knappet 
op, kaldes der til orden, og afte-
nens menu præsenteres af de to 
mænd, der har stået for planlæg-
ning og indkøb. Menuen står på 
80’er-mad, og der serveres som 
altid tre retter. I aften er det re-
jecocktail, glaseret hamburgerryg 
og citronfromage. Opgaverne for-
deles under munterhed, men der 

er ved at udbryde panik, da der 
ikke er nogen, der har taget sig af 
hamburgerryggen. ”Er der nogen, 
der ikke har noget at lave?”, spør-
ges der ud i rummet, og hambur-
gerryggen finder heldigvis en kok.

Mændene har fordelt sig i små 
grupper af 2-3, der går i gang i 
køkkenet. Tilbage i stuen sidder 
de to, der har til opgave at dække 
bord, og derudover sidder ham, 
der skal stå for den opbagte hvide 
sovs. Den skal ikke laves før se-
nere, for den estimerede spisetid 
er 19:30.

Jeg spørger, hvad der er godt 
ved at gå på madholdet. Det er 

Besøg hos de Madglade Mænd
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godt at få inspiration til nye ret-
ter, fremhæver en, mens en an-
den siger, at det er hyggeligt bare 
at være mænd sammen og få 
snakket om en masse ting. ”Det 
kan godt være lidt stresset, lige 
når vi kommer”, fortæller en af 
mændene, og jeg spørger, om 
det er fordi, man kommer lige fra 
arbejde, men nej. ”Der er kun tre 
af os, der stadig går på arbejde”, 
”det er fordi, vi er lidt på Herrens 
mark ind i mellem, for vi laver 
ikke så meget mad derhjemme”. 
De fortæller, at det mest mislyk-
kede, de har fået, var, da Vagn fik 
puttet for meget sukker i brunkå-
len. ”Ja, den var noget sød”, for-
tæller de.

Holdet startede deres mad-
lavningsaftener i oktober, og de 
fortæller, at det var ret tydeligt, 
at mange ikke var vant til det med 
at regere i et køkken. ”Der stod et 
bjerg af opvask bagefter”, fortæl-
ler en af de mænd, der også laver 
mad til daglig. ”Men nu har folk 
fundet ud af, at det er smart at 
vaske lidt op undervejs og holde 
det ryddet”. 

Ude i køkkenet summer det af 
aktivitet. Et sted skilles hvider og 
blommer fra hinanden for at blive 
til citronfromage, et andet sted 
røres dressing til rejecocktail, og 
et tredje sted skrælles der kartof-
ler på livet løs. Eller der skrælles 
og snakkes lidt på skift, for det 

skal jo være hyggeligt.
Inden jeg forlader forsamlings-

huset, får jeg tilbudt at blive og 
spise. Jeg takker pænt nej til til-
buddet og tænker, at de madgla-
de mænd sikkert hygger sig bedst 
i deres eget selskab.

Holdet fortsætter aktiviteterne 
frem til påske. 
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NAVN KONTAKTPERSON MAIL
Aktivkommiteen Bodil Dahl bd41425473@gmail.com 
Børnehaven Michelle Holler Sørensen mhs@thisted.dk 
Fjordglimt , plejehjemmet Gerda Jacobsen gaj@thisted.dk 
Foredragsforeningen Kirsten Møller kom@info.dk 
Forsamlingshuset Stig Brogaard krismads@privat.dk 
HØSGU Gymnastik og ungdomsforeningen Janni Hansen hoesgu@hotmail.dk
I.F. Nordthy Nicolai Møller nielsnicolai@gmail.com 
Menighedsrådet Hans Votborg hvotborg@outlook.dk 
Nordthy-Hallen Peter Christensen pcthorhaugevej@gmail.com  
Saunaklub Thy Erik Gustavsson erikgust@hotmail.com
Sennels Borgerforening Klaus W. Kjær sennelsby@gmail.com 
Sennels Fritidsforening Annette Mærkedal Jensen 
Sennels Sogns Jagtforening Tage Gamborg Holm tgh@altiboxmail.dk  
Sennels Skole Jytte Klainberger sennels.skole@thisted.dk

Foreninger og institutioner i Sennels

Kære alle.
Så er vi godt i gang 
med et nyt spæn-
dende kirkeår.

I år er det kir-
keligt valgår, dvs. 
der hen over ef-

teråret skal vælges nye medlem-
mer til menighedsrådet for de 
næste fire år. Det nye menigheds-
råd skal være valgt og på plads, 
når kirkeåret begynder den 1. de-
cember 2020.

Vi har de sidste mange år haft 
tradition for, at valget foregår ved 
fredsvalg, dvs. at der bliver opstil-
let en liste med kandidater, og at 
de så efterfølgende bliver valgt til 
menighedsrådet.

Sennels Sogn skal vælge seks 

personer til menighedsrådet, 
som derudover består af de to 
præster samt en medarbejderre-
præsentant.

Allerede den 12. maj afholdes 
orienteringsmøde, hvor menig-
hedsrådet fortæller om arbejdet 
i menighedsrådet og kirken, samt 
de opgaver som et menighedsråd 
skal tage sig af.

Den 15. september afholdes 
der så valgforsamling, hvor der 
opstilles kandidater til valget.

Menighedsrådet vil gerne op-
fordre alle, som vil høre om me-
nighedsrådets arbejde, samt de 
som har interesse i at stille op til 
valget, om at møde op den 12. 
maj.  (nærmere information føl-
ger)

Du er også velkommen til at 
kontakte en fra menighedsrå-
det for at høre nærmere om det 
spændende arbejde, det er at 
drive en kirke.

mvh Hans Votborg

Menighedsrådets hjørne

Statistik for 
Sennels Sogn 2019

Fødte: 23
Døbte: 20
Konfirmerede: 19
Vielser: 2
Kirkelige velsignelser: 3
Døde:15
Begravede: 3
Bisættelser: 5
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Ved sognepræst Sigrid Kjær

Kvinden her står på markedet i 
Yerevan, Armeniens hovedstad, 
og sælger lavesh. Det smagfulde 
fladbrød, som man spiser hver 
dag i det lille kristne land, der lig-
ger klemt inde mellem Tyrkiet, 
Aserbajdsjan, Georgien og Iran. 

”Jeg er livets brød” siger Jesus 
til os – og det lever de efter i Ar-
menien. Det er det første land i 
verden, hvor kristendommen blev 
statsreligion, det blev det i år 301, 
og næsten hele befolkningen be-
kender sig til den armensk apo-
stolske kirke. Kristendommen står 
stærkt i landet, og derfor er der 
ikke et brød, der ryger over disken 
uden, der er tegnet et korstegn 
hen over det. 

I boden ved siden af står der en 

mand og sælger vin, og proppen på 
flere af flaskerne er fint udskårne 
krusifixer, hvor den lidende Kristus 
sørgmodigt hænger med hovedet. 
Man spiser, man drikker, og man 
lever med Kristus på en helt anden 
måde, end vi er vant til det her i 
Danmark.

En torsdag i januar fyldtes store 
sal i forsamlingshuset til en aften 
om Armenien. En aften der be-
gyndte med fortælling om Noas 
ark, hvor Noa ifølge Biblen sejler 
rundt på de store vandmasser, der 
dækker hele verden, men endelig 
går på grund på Ararats bjerg, Ar-
meniens hellige bjerg, hvilket får 
armenerne til at opfatte sig selv 
som det første land i verden. En 
fortælling om, hvordan Jesu egne 
disciple kommer og begyndte at 
udbrede kristendommen i Arme-

nien kort efter hans død, men også 
en fortælling om folkemord og for-
følgelser af de kristne armenere 
helt op i nyere tid. Mellem fortæl-
lingerne spiste vi armensk mad, og 
da jeg fra flere sider blev opfordret 
til at bringe opskriften på hoved-
retten, kommer den her:

I en gryde svitses løg og hvid-
løg med gurkemeje. Der tilsættes 
hønsebouillon, vand og piskefløde. 
Godt med hakkede tørrede abriko-
ser og dadler tilsættes, og sovsen 
koger ind i ca. 15 minutter, hvor-
efter den smages til med cayen-
nepeber, citronpeber og salt. Kyl-
lingebrysterne steges og drysses 
med paprika. Serveres med ris og 
drysses med hakkede valnødder.

Rigtig god fornøjelse!

Livets brød
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•••••••••••••  Gudst jenesteliste •••••••••••••

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)

AKF: Sognepræst Annie Krogh Foldager, Nors
SK: Sognepræst Sigrid Wilbrandt Kjær
HS : Helle Sommer
NN: Prædikant endnu ukendt
b: 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.

Dato Søndag Sennnels Hillerslev Kaastrup

MARTS 
8 2. søndag i fasten 10.30 SK

Konfirmander og 

sogneindsamling

9.00 SK

15 3. søndag i fasten 9.00 SK 10.30 SK
22 b Midfaste 10.30 SK 10.30 HS
29 Mariæ bebudelse 9.00 SK 10.30 SK

APRIL
5 Palmesøndag 9.00 AKF
9 Skær torsdag 17.00 SK

musikgudstjeneste
10 Lang fredag 10.30 NN
12 b      Påskedag 10.30 SK + kor 9.00 SK
13 2. påskedag 9.00 AKF
19 1.søndag efter påske 19.00 SK 

U2 gudstjeneste og koncert

9.00 AKF

26 2. søndag efter påske 9.00 AKF 10.30 HS

konfirmation

9.00 HS

konfirmation

MAJ
3 3. søndag efter påske 10.30 SK 9.00 SK
8 St. Bededag 10.00 SK

konfirmation
10 4. søndag efter påske 10.30 NN
17 5. søndag efter påske 10.30 SK

familiegudstjeneste
21 Kristi himmelfart 10.30 NN
24 6. søndag efter påske 10.30 SK
31 b pinse 10.30 SK + kor 10.30 NN
1 2. pinsedag 11.00 Fælles

Friluftsgudstjeneste

Se opslag

11.00 11.00

JUNI
7 9.00 AKF
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••••••  A k t i v iteter i  k i rke og sog n ••••••

Søndag d. 8. marts kl. 10.30 -14.00. Sogneindsamling.
Ved dagens gudstjeneste er årets konfirmander aktive med læsninger, bønner og prædiken. Derefter samler 
de ind i sognet til Folkekirkens nødhjælps landsindsamling til verdens fattigste. Tag godt imod dem, når de 
kommer rundt.

Tirsdag d. 17. marts, Koncert med ”Anna og Malene”, Sennels kirke kl. 19.00
Der er lagt op til en varm og glad aften, når de to rytmisk uddannede musikere Anna Vestergaard (sang) og 
Malene Horsfeld (klaver) spiller deres yndlingsrepertoire af både gamle og nye danske sange. Sennels kirkes 
børnekor medvirker ved koncerten. Efter koncerten er der en forfriskning i våbenhuset. 

Onsdag d. 1. april. Mad og musik. HUSET kl. 18.00
Kom til en hyggelig aften i HUSET. Vi begynder med at spise sammen og derefter vil der være levende musik 
med duoen ”Klaus og Kristian”, (Klaus Kjær- violin og Kristian Mogensen- klaver) som levende og musikalsk 
improviserer over danske sange og musik, som vi kender. Nogen husker dem måske fra Nytårsdag, hvor de 
spillede op i kirken, mens vi ønskede hinanden godt nytår.
Pris: 80.00 kr. inkl. Mad og musik
Tilmelding senest d. 28-3: Hans Votborg, SMS: 40955399 eller e-mail: hvotborg@outlook.dk

Torsdag d. 2. april Påske for de mindste. Sennels kirke kl. 10.00.
Alle førskolebørn, børn fra børnehaven og dagplejen inviteres i Sennels kirke til påske for de mindste. Vi skal 
Synge og høre påskens fortælling, røre og sanse.
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Torsdag d. 9. april. Skærtorsdag. 
Musikgudstjeneste. Sennels kirke kl. 
17.00
Bachs skønne musik for solosang, strygere 
og orgel vil fylde kirkerummet når vi mødes i 
kirken skærtorsdag. Medvirkende Thy barok: 
Julie Nørgaard Holst: sopran, Julius Sebastian 
Bang Holst: tenor, Klaus Kjær, violin, Sigrid 
Kjær, cello, Irene Søndergaard Christensen, 
klaver og orgel.

Søndag d. 19. april. U2 gudstjeneste og 
koncert. Sennels kirke kl. 19.00
Rockbandet U2’s tekster rummer spændin-
gen mellem tro, tvivl og lidelse, så der er lagt 
op til en aften med dybe tekster, gode ord, og 
ikke mindst U2’s fantastiske musik. Musikken 
leveres af U2-bandet Elevation, som b.la. tæl-
ler Steen Wæwer Poulsen der er født og opvokset her i Sennels. Aftenen vil begynde med en gudstjeneste og 
efterfølgende gå over i koncert. Gratis adgang.

Tirsdag d. 28. april. ”Hvad skal vi med vores gudstjeneste”. HUSET kl. 19.00.
En aften hvor vi diskuterer, hvad vi skal med vores gudstjenester i kirken. Er de tidssvarende? Siger de os no-
get? Vil vi noget helt andet? Eller elsker vi dem, som de er? Kom og vær med til en god debat. Svaret sender 
vi ind til et nationalt udvalg som arbejder med fornyelse af kirkens gudstjenesteliv. Kaffe og kage.
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Tirsdag d. 12. maj, indledende valgmøde, konfirmandstuen kl. 19.00
Har du lyst til at vide mere om menighedsrådets arbejde, og kunne du forestille dig at blive en del af det nye 
råd, der nedsættes i november i år, så kom og vær med og hør om det vigtige arbejde i vores menighedsråd.

Søndag d. 17. maj. Familiedag. Sennels kirke og præstegårdshaven kl. 10.30
Vi begynder med en familiegudstjeneste i kirken, hvor børnekoret og minikonfirmanderne deltager. Herefter 
går vi ned i præstegårdshaven og hygger os med pølser over grillen, leg, flødebollekastning og andet sjov. 
Alle er velkomne, både unge og gamle, til en hyggelig sommerdag i haven.

Onsdag d. 27. maj: Sogneudflugt.
I år går udflugten via Thyborøn-Agger til den 
smukke moderne Thyborøn kirke, videre syd-
over til Jens Søndergårds fine lille museum ved 
Ferring, der ligger ganske tæt ved Bovbjerg fyr. 
På fyret skal vi spise Fyrplatte i fyrmesterens 
stuer, der vil blive fortalt om fyrets historie og 
der bliver også god tid til at nyde den storslåede 
udsigt og se udstillingerne på fyret. 
Efter frokost går turen til hornvarefabrikken 
i Bøvlingbjerg, hvor vi får demonstreret det 
gamle håndværk. Efter kaffe og kage går turen 
hjemover.
Mødetid: Storstuen på Fjordglimt kl. 8.00. Hjem-
komst ca. 18.00. Pris: 275 kr. (der betales på da-
gen). Tilmelding til Sigrid: 
51505035/sikj@km.dk eller 
Gerda 99173892/gaj@thisted.dk

2. pinsedag. Mandag d. 1. juni. Egebaksande 
kl. 11.00.
Friluftsgudstjeneste med hele Thisted provsti. I år ved 
det smukke og historiske Egebaksande, Egebaksandevej 
18, 7700 Thisted.
Medvirkende provstiets præster, provstiets pinsekor, 
Thisted kirkes drenge- mandskor, Thisted FDF orkester, 
spejdere, FDF’ere og frivillige. 
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Borgermøde i Sennels d. 11. december
Af Linda Hornstrup

Thisted kommune havde d. 11. 
december indbudt alle interesse-
rede til borgermøde om de plan-
lagte lejeboliger ved Kaldalvej. 
Jimmi Breinholt fra Borger- og 
udviklingsforeningen bød vel-
kommen de til over 60 borgere, 
de tre medarbejdere fra Thisted 
kommune samt en delegation 
på fem fra Boligselskabet Viborg 
Amt bestående af bestyrelsen, 
forretningsfører og konsulent, 
Gunnar Grangaard. Jimmi star-
tede med at takke Sennels Invest 
for deres arbejde med at sætte 

projektet i gang, og han takkede 
også Boligselskabet og kommu-
nen for velvilligt at stille op og 
gøre projektet muligt.

Louise Geertsen fra Thisted 
kommune stod for en stor del af 
informationerne, og hun lagde ud 
med at vise fotos med glimt fra 
området. Hun konstaterede, at 
det er et velegnet område med 
stier, gode forbindelser til andre 
områder, legeplads i nærheden 
og god beliggenhed i byen. Hun 
fortalte også, at der er særlige 
forhold, der skal tages hensyn til 
i forbindelse med kirke og fred-
ningen i området omkring kirken. 

Men det ser ikke ud til at volde 
problemer.

Herefter tog Gunnar Granga-
ard fra Boligselskabet over og 
fortalte om de generelle betingel-
ser for etablering af lejeboliger, 
herunder kravet om 2 % beboer-
indskud, maxpriser for byggeriet, 
størrelser på boliger mm.  Gunnar 
havde oversigtstegninger med 
fra et lignende projekt, hvor man 
kunne se konkrete eksempler på 
indretning, taghældning, carport 
mm. Økonomisk viste han et ek-
sempel på en bolig på 88 m2, der 
koster kr. 7000 i husleje og har 
indskud på kr. 34.700. Han næv-
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ner, at der er gode muligheder 
for boligsikring/boligydelse, så er-
faringen er, at det er økonomisk 
attraktivt at bo i boligerne.

Gunnar fortæller, at der er fra 
Sennels’ side er ytret ønske om et 
fælleshus, men det er først pro-
jekteret til etape 2, da der skal 
være en vis volumen, før det kan 
betales og driftes økonomisk for-
nuftigt. Men han fortæller, at det 
er noget, man er glade for andre 
steder, hvor boligselskabet har 
bygget, så det er bestemt værd at 
tage med i det samlede projekt.

Konkret ser tidsplanen sådan 
ud: Lokalplanen forventes vedta-
ge i marts 2020, og her begynder 
arkitekterne at tegne. Der skal 
herefter byggemodnes på grun-

den, og efter licitation, forventer 
man, at byggeriet kan starte i 
marts 2021. Gunnar fortæller, at 
der er en pæn venteliste på bo-
ligerne, men man kan godt nå at 
komme på venteliste.

I pausen benyttede jeg chan-
cen for at tale med flere at til-
hørerne for at høre, hvad de var 
kommet for. Fra plejehjemmet 
var både Yvonne Tilsted og Else 
Sixhøj repræsenteret, og de for-
talte, at de er bekymrede for at 
boligerne kommer for tæt på ple-
jehjemmets dagligstue, hvorfor 
der vil blive for stort indsyn. Dette 
spørgsmål blev grundigt drøftet 
under spørgerunden efter pau-
sen. Jørgen Ubbesen udtalte, at 
han måske nok kunne være inte-

resseret i en bolig på et tidspunkt, 
og han syntes, han fik gode infor-
mationer til mødet. Hans og Else 
Marie Andersen fra Klosterengen 
fortæller, at de er interesserede i 
at høre, hvad der foregår i vores 
by. ”Og måske kommer der en 
dag, hvor vi ikke kan holde vores 
store hus, og så er det i øvrigt vig-
tigt at bakke op om det, der fore-
går i vores by”.

Efter pausen var der åbent 
for spørgsmål. Første spørgsmål 
var fra plejehjemmet Fjordglimt, 
som netop var bekymrede for, at 
deres beboere skulle blive udstil-
let, hvis boligerne kom for tæt på. 
Louise fra kommunen var tidli-
gere blevet gjort opmærksom på 
dette, hvorfor boligerne allerede 
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var trukket længere væk fra skel-
let i forhold til den første plan. 
Yvonne udtalte, at det selvfølge-
lig er godt for byen med de nye 
boliger, men det skal ikke gå ud 
over beboerne på Fjordglimt.

Dave Gill fra Sennels Borger- 
og udviklingsforening oriente-
rede om foreningens planer om 
at etablere et stisystem gennem 
skoven, der kan forbinde bolig-
området med området ved kirken 
og legepladsen. Han spurgte ind 
til regnvandsproblemerne, der 
hvert år opstår, når vand fra de 
højere liggende områder strøm-
mer ned i byen. Han foreslår 
etablering af et regnvandsbassin, 
hvilket Louise vil tage med videre. 

Endelig spurgte Dave ind til, om 
der er tænkt i en fjernvarmeløs-
ning. Det er der ikke, da dette 
spørgsmål håndteres i andet regi.

Der blev også spurgt ind til om 
det er tænkt ind i projektet at ud-
bygge/færdiggøre omfartsvejen 
op til kirken. Louise fortalte, at 
det ikke er med i projektet, men 
det er tænkt ind, så det er muligt 
uden at skulle ændre i de eksiste-
rende planer for området. 

Afslutningsvis opfordrede 
Louise borgerne til at holde øje 
med lokalplansportalen i starten 
af 2020, hvor det vil være muligt 
at indsende høringssvar. Man for-
venter at vedtage lokalplanen i 
marts/april 2020, hvilket også vil 

kunne ses på lokalplansportalen.
Efterfølgende spurgte jeg Hans 

Votborg fra Sennels Invest aps, 
hvad han mente om aftenen. 
Hans var rigtig glad for det store 
fremmøde, og han vil gerne frem-
hæve det gode samarbejde med 
kommunen for at være lydhøre 
over for byens ideer og forslag. 
”At tingene ikke går så hurtigt, 
som vi kunne ønske, er bare et 
vilkår”, konstaterer han.
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AF Lena Skovborg

I skrivende stund nærmer vi os 
hastigt vinterferien – vi mangler 
måske lidt kulde og sne, så sko-
lens elever kan nyde vinteren 
med sneboldkampe, slædeture 
og snemænd.

 Der sker noget på skolen, hvor 
både 1. og 5. klassers lokaler er 
blevet ommøbleret – det er sket 
ud fra de samme principper, som 
vi brugte, da vi sidste år renove-
rede nuværende 2. klasses lokale. 
Lokalerne er indrettet ud fra tan-
kegangen om, at det næste ar-
bejdssted er det bedste lærested. 
I lokalerne har eleverne ikke faste 
pladser – det vælger de selv (må-
ske lidt i samråd med læreren) ud 
fra den opgave, som de skal i gang 
med. Især i 5. klasses lokale er der 

mange siddepladser – faktisk 29. 
Eleverne har derfor mulighed for 
at vælge, om man ønsker at ar-
bejde alene, to og to eller i små 
grupper.

 Der er kommet skub i samar-
bejdet med børnehaven. Alle de 
kommende skoleintro-børn har 
i dag været til morgensang sam-
men med alle skolens elever. Ef-
ter vinterferien er der læsevenner 
– her kommer skolens 3. klasse 
på besøg i børnehaven, hvor de 
læser op for børnehavebørnene. 
Børnehavebørnene er også blevet 
inviteret til at besøge skolens bib-
liotek. Fremover vil børnehaven 
også deltage, når skolen har an-
derledes skoledage f.eks. på moti-
onsdagen og til affaldsindsamling. 
Der er faktisk mange flere spæn-
dende tiltag i støbeskeen.

 0. kl. har haft en opgave i ma-
tematik, som gik ud på, at de kom 
rundt i alle klasser og talte, hvor 
mange piger og drenge, der var. 
Ifølge deres undersøgelse er der 
på Sennels Skole 62 drenge og 57 
piger. Vi glæder os til, at vi fra 1. 
april får 21 elever i skoleintro.

Nyt fra skolen

Husk grundlovsmødet på 
Hov Dås d. 5. juni 2020
Der er sang, musik og grund-
lovstale i det grønne.
Man kan købe kaffe, kage og 
øl/vand.
Nærmere information findes 
på borgerforeningens kalen-
der, der husstandsomdeles i 
foråret.
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Program.
CAFÉAFTEN:
Onsdag d. 1.4 kl. 19 afholder Aktivkomiteen og Sen-
nels Foredragsforening fælles caféaften i storstuen.
Leif Damsgaard fra Thisted, også kaldet ”DIMS”, 
kommer og underholder.
”Dims” er lidt af en multikunstner. Han kan trylle, 
bugtale, fortælle historier, synge og spille.
Så vi får lov at opleve lidt af hvert. 

Der bliver serveret en let anretning og kaffe.
Tilmelding til Gerda Jacobsen tlf. 99173892 senest 
d. 22.3.
Pris for hele arrangementet 75 kr.
Mød op til en spændende og underholdende aften!

Sennels Foredragsforening

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.

Marts 2020
Onsdag d. 4.3. kl. 18.00: Der serveres gule ærter, og der er frugt til dessert.
Bertel og venner kommer og underholder. Pris: 150 kr.
Tirsdag d. 10.3. kl. 14.00: Bankospil. Der serveres kaffe og kage. Pris inkl. 2 plader. 30 kr.
Tirsdag d. 24.3. kl. 10.30: Høreomsorg.
Tirsdag d. 24.3. kl.13.30: Forny din garderobe.
Vi får besøg af ”Garderoben” fra Nykøbing Mors. Der serveres kaffe og kage for 16 kr.
Fredag d. 27.3. kl.10.30: Gudstjeneste.
Mandag d. 30.3. kl.14.00: Fællessang med Carlo og Egon.

April 2020
Onsdag d. 1.4. kl. 19.00: Caféaften med ”Dims”. Der serveres en let anretning.
Fredag d. 17.4. kl. 10.30: Gudstjeneste med efterfølgende frokost.
Tirsdag d. 21.4. kl. 14.00: Bankospil. Der serveres kaffe og kage. Pris inkl. 2 plader. 30 kr.
Mandag d. 27.4. kl. 14.00: Fællessang med Carlo og Egon-

Maj 2020
Onsdag d. 13.5. kl. 13.30: Ud i det blå.
Tirsdag d. 19.5. kl.10.30: Høreomsorg.
Mandag d. 25.5. kl. 14.00:  Fællessang med Carlo og Egon.
Onsdag d. 27.5 kl. 8.00: Sogneudflugt. (se andetsteds i bladet).
Fredag d. 29.5. kl. 10.30: Gudstjeneste.

Aktivkomiteen/Plejehjemmet
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HØJLAND BILER
aut.          PEUGEOT forhandler

Vilhelmsborgvej 17-19, Thisted, tlf. 9792 6677

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

v/ Aase og Ejvind Nielsen
Sennelsvej 123
Tlf. 9798-5349
Biltlf. 4041-3319
Fax 9798-5630

Sennels Tømrer- & Snedkerforretning

Sennels Vognmandsforretning
Morten Smed

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

SENNELS
ENTREPRENØR & MASKINSTATION 

MALLEVEJ 60  · SENNELS, 7700 THISTED · TLF.  9798 5100 · BIL 40 31 17 75

www.sennels-em.dk     e-mail: info@sennels-em.dk     fax 97 98 54 90

www.sennelsauto.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

T R Y K K E R I E T

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

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

LYNGGÅRDSVEJ 1A, 7700 THISTED . TLF. 9798 5100 . BIL 40 31 17 75
www.sennels-em.dk     e-mail: info@sennels-em.dk     fax 97 98 54 90

HØJLAND BILER
aut.          PEUGEOT forhandler

Vilhelmsborgvej 17-19, Thisted, tlf. 9792 6677

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

v/ Aase og Ejvind Nielsen
Sennelsvej 123
Tlf. 9798-5349
Biltlf. 4041-3319
Fax 9798-5630

Sennels Tømrer- & Snedkerforretning

Sennels Vognmandsforretning
Morten Smed

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

SENNELS
ENTREPRENØR & MASKINSTATION 

MALLEVEJ 60  · SENNELS, 7700 THISTED · TLF.  9798 5100 · BIL 40 31 17 75

www.sennels-em.dk     e-mail: info@sennels-em.dk     fax 97 98 54 90

www.sennelsauto.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

T R Y K K E R I E T

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

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

LYNGGÅRDSVEJ 1A, 7700 THISTED . TLF. 9798 5100 . BIL 40 31 17 75
www.sennels-em.dk     e-mail: info@sennels-em.dk     fax 97 98 54 90

LD Auto ApS
Uglevej 1

7700 Thisted
Tlf. 97 92 50 38

www.skoda-thisted.dk
www.seat-thisted.dk
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Autoriseret Papiruld’s isolatør

Sennels, 7700 Thisted

Telefon: 9798-5017

Jørgen Strømgaard Hansen
TØMRER- 
& SNEDKERFORRETNING
Sennelsvej 139
Hou, Thisted

9798-5237 Mobil-tlf. 2028-7737

Vestergade 20, Thisted
Tlf. 9792-0599
www.tops.dk
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CVR-nr. 76 76 13 10

  Modtager - kvittering  Fragtmand - kvittering

SSSSSSS
Sennelsvej 81
Sennels 97 98 50 17
7700 Thisted                       sennels@spar.dk

Murer og aut. kloakmester

KARSTEN H. JENSEN
Kirstens Bakke 1, Sennels, 7700 Thisted
Fax 97 98 51 19 . Mobil 23 26 51 17 97 98 5117

Efterkrav

Fragt

Gebyr

Kr. i alt
(incl. moms)

CVR-nr. 76 76 13 10
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  Modtager - kvittering  Fragtmand - kvittering

 »Las´bil«
•  Malle Strandvej 10

• Alt i el-installationer
Industri
Landbrug
Privat

• Installation af
IHC- og smart-house-anlæg
IHC- net komp. med B&O

AUT. EL·

Murer og aut. kloakmester

KARSTEN H. JENSEN
Kirstens Bakke 1, Sennels, 7700 Thisted
Tlf. 97 98 51 17 . Mobil 23 26 51 17
karstenhjensen@sol.dk

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

• EL-installationer
   Nybyg/Renovering
    Privat
    Industri
    Landbrug
• Installation af
   IHC-control
    IHC-net
    Smart-house

• Kameraovervågning
• Dørtelefoner
• Belysning
• Varmepumper
  Luft/Luft
   Luft/vand
   Jordvarme
   Aircondition

• Service og reparation 
af industrimaskiner

• 

montage/service
Climate Partner
CertifiedtifiedCer

e ParClimat tnere Partner

Sennelsvej 53 
7700 Thisted Tlf. 29 60 04 87

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

TRÆLAST OG BYGGECENTER - NÆRMEST OVERALT! 

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


