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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

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.

Navngivning og navneændring

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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Det var dengang!

Af Lisbeth Møller
På min daglige tur rundt om
Sennels og hen langs stranden,
møder jeg ofte de samme personer. Vi hilser, der falder korte bemærkninger om vejr og vind, eller
snakke om, hvem der har købt
Tage Frøkjærs ejendom, at man
er blevet for gammel til at klippe
hækken, hvem der er syge, og
hvordan det går dem, hvem der
er flyttet til eller fra byen osv. Og
kære venner! Det er ikke sladder,
men interesse for de mennesker
og det område, vi bor i.
En dag kom Åse (Smed) ud
med et telegram i hånden. Det
var et telegram, der havde mere
end 50 år på bagen. Jeg havde
set det før, for jeg har et magen

til i mine gemmer. Det var det
telegram, som vi fik, da vi i fordums tid blev konfirmeret af Anders Hindsholm. Telegrammet er
fra Sennels skole. Dengang var
der kun skolen og lærerboliger.
Øverst t.v boede først Jørn og Birthe Sørensen, og da de byggede
hus på Klosterengen, overtog
Birte og Per Skanderby huset, huset til højre blev beboet af Grethe
og Thorvald Pedersen. Det nuværende sløjdlokale (nederst) rummede familien Judith og Halvor
Christensen, Halvor var førstelærer på skolen.
Dengang var der hverken børnehave eller SFO i Sennels, de fleste af os kom fra landbo familier,
hvor der altid var nogen hjemme,
når vi kom hjem fra skole.
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Både Åse og jeg kunne helt sikkert komme med mange historier
om vores skoletid, det vil vi forskåne jer for, men vi snakkede
bl.a. om Danmarkskortet på skolegården, det var meget specielt
– lavet i hvidt astfalt.
Kortet indbød selvfølgelig til
tagfat, hvor man havde helle,
hvis man nåede hen på en by og
sagde dens navn. Man kunne ikke
få helle på byen, hvis der stod én
i forvejen…….og en masse andre
regler, afhængig af, hvem der legede legen.
Men Åse og jeg blev i hvert tilfælde enige om, at kortet havde
bidraget til, at vi kunne vores
Danmarks geografi, og det var jo
en god ting i en tid uden GPS.

2020 Bagest fra v.: Kristoffer Bunk Kudsk, Jens Holm Rishøj, Jacob Holm Kjærsgaard,
Marcus Søgaard Møller, Caroline Mehl Ishøy,
Forrest fra v.: Noam Emil Thonsgaard Klainberger, Jonathan Rokkjær, Oliver Andersen,
Gustav Sandbæk Sunesen, Karen Sigaard Ager Jensen, Emma Vestergaard Ladefoged, Maria Hedegaard
Münchow, Jasmin Morberg Augustinus, Frida Myrup Heesgaard, Amalie Korgaard Kold

1995 Bagest fra v.: Martin Smed Andersen, Lars Bojesen, Lars Smed Kristensen, Bjarne Abraham, Jesper
Kristensen, Leon Meinhard Pedersen, Christina Faber Sørensen, Mette Kudsk. I midten fra v.: Katrine
Silkeborg Brolev, Naja Lee Jensen, Sara Edske Møller, Lone Kristensen, Marie Østergaard Pedersen, Stinne
Kolding Tange, Kristine Damsgaard. Forrest fra v.: Tommy Klim Sørensen, Jesper Behrmann Schytte, Klaus
Dige Andersen, Morten Bagger Søgaard, Martin Strømgaard Hansen, Patrick Søndergaard Knudsen
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Tag på våbenhuset
Tekst og foto:
Jørgen Vestergaard
I løbet af sommeren 2020 kom
der endelig gang i en længe ventet fornyelse på Sennels kirke: udskiftningen af taget på våbenhuset. Det har været utæt i mange
år, og flere menighedsråd har
søgt om penge til at løse problemet, som både provstiet og myndighederne i stiftet for længst
har erkendt. Men blytaget var fra
1785 og dermed Danmarks ældste, og så skal der gives tilladelse
fra Nationalmuseet, som tidligt
på sommeren sendte både en arkitekt og en landmåler til Sennels
for at undersøge og opmåle den
gamle tagkonstruktion.
1785 er en imponerende alder.
Ser vi på Europas historie, stam-

mer taget fra tiden lige omkring
Den franske revolution, og kongen i Danmark hed Frederik den
6. For at hjælpe hukommelsen på
gled kan man også nævne Den
store landboreform fra samme
år, som ophævede stavnsbåndet
og skabte overgangen til bøndernes selveje.
Blytage kan altså blive meget gamle, men i Sennels blev
taget på skibet dog udskiftet i
1982. Kigger man godt efter på
taget over sakristiet, har blytækker Stoffregen sat en plade med
sit firmanavn og årstallet 1982.

Mange blytækkede kirker i
Jylland
Ifølge Center for Bygningsbevaring i Raadvad kom blytagene på
de danske kirker, da man i mid-

Tømrerne fornyer lægterne på det gamle tag.
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delalderen ombyggede trækirker
til stenkirker i 1100-tallet. Cisterciensermunkene var de første
blytækkere, og de første danske
blytage var i Løgumkloster og
Esrum. Der er ca. 1200 blytækkede bygninger i Danmark, overvejende kirker i Jylland. Under 1.
verdenskrig blev mange blytage
udskiftet med naturskifer, da
man andre steder i Europa havde mangel på bly. I Raadvad har
man konstateret, at et blytag kan
have en levetid på op mod 200
år. Alderen på vores våbenhustag i Sennels har altså nærmest
sat Danmarksrekord, og det har
måske noget at gøre med, at det
ligger på nordsiden. Sydsiden er
nemlig særlig udsat på grund af
større temperaturudsving. Skader er oftest stormskader, kun

Det er hårdt og tungt arbejde - en blyplade vejer 20 kg.
sjældent støbefejl eller tækningsfejl. Dernæst skyldes skaderne
korrosion, da syreregnen kan angribe blyet.
I bogen ”Håndværk i Antikken” (Forlaget Orbis) har forfatteren Jørgen Martin Hansen
skrevet en videnskabelig artikel
om det gamle håndværk. Blyets
lave smeltepunkt på 327 grader
gør metallet anvendeligt til tagplader, inddækninger og kupler
i store bygninger. Men da bly er
et giftigt metal, er det kun tilladt
at benytte blytækning ved kulturhistorisk værdifulde bygninger.
”Hvis ikke blymineralet havde de
sundhedsfarlige egenskaber, burde det anvendes mere udbredt,
fordi det i så høj grad er baseret
på genbrug”, skriver Jørgen Martin Hansen.

Gamle spær og nye blyplader
Det var som sagt blytækker Stoffregen fra Humlum ved Struer,

der udskiftede taget på skibet i
1982, men han har nedlagt sit
firma. Til den nye opgave med våbenhuset har Sennels menighedsråd ansat Brødrene Michaelsen
fra Hvidbjerg, Thyholm. Arbejdet
blev påbegyndt i begyndelsen af
juni måned, hvor tre mand fra et
rejst stillads begyndte at rive de
gamle møre plader af og smed
dem på jorden. Fra Sennels blev
de transporteret til værkstedet i
Hvidbjerg og smeltet om.
Våbenhuset blev dækket til
med presenninger, stilladset blev
stående, og først efter sommerferien begyndte et par tømrersvende fra det lokale firma, Rokkjær Byg at rive de gamle, møre
brædder af. Arbejdet blev fulgt
af den tilsynsførende arkitekt
Asger Thomsen fra Thisted. Han
kunne konstatere, at trods vandskader havde tagkonstruktionens
oprindelige spær klaret sig godt i
de mange hundrede år. Derefter
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fortsatte Rokkjær Byg med at tilpasse og sømme nye brædder på
spærene.
I de første dage af september
kom Brødrene Michaelsen tilbage
til Sennels med nye tagplader. De
er smeltet om af de gamle plader
fra 1785, men der er altid svundet
en vis procentdel bly, og der svinder yderligere lidt under smelteprocessen. Hver plade måler 160
cm. i længden, 40 cm. i bredden
og er ca. 3 mm. tykke. Det er et
hårdt og tungt arbejde at være
blytækker – hver plade vejer 20
kg. Når den er båret op og placeret på bræddelaget, bliver den
hæftet med søm, og så begynder
bankearbejdet, hvor man anvender træhamre for ikke at beskadige pladerne. De overlappende
ender skal naturligvis være tætte,
og langsiden skal foldes sammen
med nabopladen, så der dannes
en dobbelt og tæt metalfold.
Hans Votborg, formand for

De tre blytækkere fra Hvidbjerg, Thyholm en varm sommerdag på
østsiden.
Sennels Menighedsråd, oplyser,
at i 2018 kom der en bevilling
til taget fra Thisted Provsti på
475.000 kr. Pengene slog ikke til,
bl.a. fordi Nationalmuseet ønskede undersøgelser og opmålinger
af den gamle tagkonstruktion.
Der kom så i 2020 en ekstra bevilling på 75.000 kr.
Hvor mange år kan det nye tag
blive? Hvis man spørger Center
for Bygningsbevaring i Rådvad,
hedder det: ”Levetiden for et
blytag, som tidligere blev sat til
omkring 200 år, er i dag væsent-

ligt reduceret på grund af den tiltagende luftforurening i forening
med ændringer i bygningens indeklima. Der kan derfor være tale
om en nedsættelse af levetiden til
omkring et hundrede år.”
Hvis man vil se det ældgamle håndværk, kan man søge på
www. byggefilm.dk. Her ligger
der nogle korte 10 minutters
film, Danske Bygningshåndværk.
Søg under klassiske efter ”Blytækker”.

Sigrid Kjær overvejer, hvordan blypladen fra 1785 kan blive udstillet.

•••••• Aktiviteter i kirke og sogn ••••••
Adventstiden i Sennels kirke
Pga. de nye coronarestriktioner vil det være en stille adventstid i år uden
julekoncert og krybbespil. Men der vil være gudstjeneste i Sennels kirke
1. 2. og 4. i søndag i advent kl. 10.30, hvor vi kan sidde med afstand,
tænde adventskransen og synge de smukke adventssalmer.
3. søndag i advent holder vi en adventsgudstjeneste kl. 14.00 med Kristian Mogensen ved klaveret. Vi skal b.la. prøve nogen af de nye og mere
rytmiske julesalmer, men de gamle har også ret. Syng dig glad og i julestemning. Har du et forslag til en julesalme/sang du vil synge, så send mig
en mail senest d. 8-12: Sikj@km.dk
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Torsdag d. 31. dec. Kl. 23.30, Nytårsgudstjeneste, Hillerslev kirke
Kort gudstjeneste hvor vi synger ”Vær velkommen Herrens år” og slutter med klokkeringning kl. 00.00. Alle
ønsker hinanden glædeligt nytår.

Fredag d. 1. Jan. kl 16.00, Nytårsfejring, Sennels kirke
Vi holder traditionen tro en stemningsfuld nytårsgudstjeneste i skumringen. Kristian Mogensen (klaver) og
Klaus W. Kjær (violin) sørger for jazzet nytårsstemning. Kom og ønsk hinanden glædeligt nytår.

Torsdag d. 21. Jan. Kl 19.00, Koncert med Liva MO, Sennels Kirke
Liva Mo er sanger og sangskriver, multiinstrumentalist, kirkesanger og yogainstruktør. Hun mærker livet
og giver det plads. Liva MO har sine rødder i familien
Møller i Sennels. (Far Ejvind Møller og bedstemor Ingeborg Møller).
I maj måned udgav hun sin første single “Grief” som
modtog mange roser:
“Liva Mo debuterer med stor styrke i en melankolsk
popballade om at omfavne og acceptere sorg. Den
unge sangerinde og komponist kaster sig modigt ud
på inderlighedens skrøbelige grund og leverer med
Grief en rørende, personlig og overbevisende debut,
både som komponist og vokalist.”GFR.
Liva Mo spiller og synger solo på denne Januaraften,
hvor vi mindes dem vi har mistet og savner.
Fotograf: Greta Candova

Søndag d. 31. Jan. kl 17.00, ”Det er
hvidt herude”, Sennels Kirke
En stemningsfuld kyndelmissegudstjeneste,
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. 14. 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.
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Torsdage kl 9.30 Babysalmesang,
Sennels Kirke
Begyndende 4. marts og i alt 6 gange. For
alle forældre og babyer fra 3 måneder. Tilmelding på SMS til Sigrid: 51505035
Hjemmesiden opdateres løbende, så i
denne coronatid kan det være en god
ide at tjekke om arrangementerne kan
gennemføres på:
hillerslev-kåstrup-sennels.dk
Evt. aflysninger vil desuden fremgå af
opslag hos købmanden og i kirken

Juleaften i Sennels kirke
”… skal glade vi til kirke gå, Halleluja, halleluja”
Af Sigrid Kjær
Juleaften mødes vi hvert år rigtig mange mennesker
i Sennels kirke. Vi nyder stemningen, budskabet,
julesalmerne, musikken og fællesskabet. Men hvad
gør vi i år? Præcis som vi plejer, for vi vil ikke gå glip
af nogen af delene. Men selvfølgelig må vi tage vores forhåndsregler. Derfor mødes vi i mindre grupper, men ellers bliver juleaften i kirken lige så julet
og dejlig som hvert år.
Folkekirken er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet, men vi skal sørge for, at der er god plads mellem
de forskellige familier, så alle føler sig sikre. Derfor
vil vi i år holde julegudstjenester af ca. 30 minutters
varighed både kl. 13.00, 14.00 og 15.00 og hvis der
er mange interesserede laver vi en ekstra gudstjeneste kl 16.00. Man kan komme ind ca. ti minutter
før gudstjenestens begyndelse. Mellem gudstjenesterne aftørres kontaktflader.
MEN for at sikre os at der er styr på afstandskravet
og antal deltager SKAL man have en billet:
1. Billetten hentes på graverkontoret på kirkegården d. 23-12 mellem kl. 14-16

2. Billetten gælder til én bænk, her kan sidde 4-6
personer. Så længe man er i familie kan man sidde så tæt man vil. Kommer I fx. to personer får I
også en bænk til rådighed. Hver anden bænk er
tom. Der vil også være enkeltpladser.
3. Alle over 12 år skal bære mundbind når man går.
Når man sidder og står må man gerne tage det
af.
4. Er der billetter tilbage på selve dagen, kan man
få dem i døren inden gudstjenesten, men der er
ingen garanti for, at der er plads.
Og så er der jo dejlige julegudstjenester både d. 2512 kl. 10.30 og d. 27-12 kl. 9.00 hvor der er plads til
alle, så måske var det en idé at vælge en af de to
dage i stedet.
Rigtig glædelig advents og juletid til alle i Sennels!

Ændrer forholdene sig inden juleaften, og vi må holde julegudstjenester på en anden måde, vil det
fremgå af vores hjemmeside: www.hillerslev-kaastrup-sennels
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••••••••••••• Gudstjenesteliste •••••••••••••
Dato

Søndag

Sennels

Hillerslev

6

2. sønd. I adv.

10.30

9.00 AKF

13

3. sønd. I adv.

14.00 SK

16.oo MM Lucia

20

4. sønd. I adv.

10.30 SK

24

juleaften

13, 14 og 15 (16) SK

13.00 + 16.00 MM

25

1. juledag

10.30 SK b.

10.30 MM

26

2. juledag

27

julesøndag

31

Nytårsaften

Kåstrup

DECEMBER

10.00 + 14.30 MM

9.00 AKF
9.00 SK

10.30 SK
23.30 MM

JANUAR
1

Nytårsdag

16.00 SK

3

Helligtrekonger

10

1.s.e.h.3.k.

9.00 MM

17

2.s.e.h.3.k.

10.30 SK

24

Sidste s.e.h.3.k.

10.30 SK b.

31

Kyndelmisse

17.00 SK

7

Seksagesima

9.00 MM

14

Fastelavn

10.30 SK familie

21

1.s.i fasten

28

2.s.i fasten

10.30 SK b.

9.00 AKF

7

3.s.i fasten

9.00 MM

10.30 MM

14

Midfaste

10.30 SK og konf.

9.00 SK

9.00 AKF
10.30 MM
9.00 SK

16 00 MM

FEBRUAR
10.30 MM
14.00 MM
10.30 SK

MARTS

MM: Marielouise Mærkedahl
AKF: Annie Krog Foldager, Nors
SK: Sigrid Wilbrandt Kjær
b: Kirkebil: Ring dagen i forvejen til: Thisted Taxi 97 92 04 22. Oplys: regning til Sennels Kirke
Navn og adresse på afhentningsstedet. Oplys tidspunkt for gudstjeneste, og hvornår gudstjeneste er færdig
(ca 50 minutter efter start)
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Gode nyheder fra SaunaKlub Thy
Af Erik Gustavsson
I en tid hvor mange holder sig
hjemme, nyder saunaklubben
den lokale opbakning og interesse. Foreningens SUPs blev flittigt
brugt i sommer, hvilket mange
kunne se, og der var også stor
interesse for sikkerhedskursus
på vandet. Nu er vi klar til en ny
saunasæson. Selvfølgelig er også
disse aktiviteter underlagt Corona-restriktioner, men ikke værre
end at foreningen klarer dem: For
at bruge saunaen skal man selv
tænde op, selv medbringe brænde, og lufte grundigt ud bagefter.
Det er kun adgang for lukkede
selskaber indtil videre, og medlemmerne booker tider via foreningens facebook-side. Men vi
er heldigvis ikke lukket helt ned.
Det var generalforsamling tirs-

dag 3. november. I disse Coronatider blev den afholdt digitalt.
Bestyrelsens tre medlemmer blev
genvalgt; Luisa Højlund og AnneMette Holm udgør sammen med
undertegnede den bestyrelse
som fortsat har ansvar for både
brædder og sauna med alt hvad
der hører til, til gavn for de lokale.
Ved nyt regnskabsår (som er 1.
okt-31.sept.) skifter vi også kode
på saunaen. Ønsker man, ny eller
kendt, at være medlem i denne
sæson indbetales 500 kr. pr. husstand eller 200 kr. pr. person.
Betaling via MobilePay til modtager ”BOX30290”. Herefter kan
man blive medlem i foreningens
Facebook-gruppe
”SaunaKlub
Thy”, foreningens informationskanal. Jeg modtager også gerne
henvendelser via mail, erikgust@
hotmail.com.

Når alt kommer omkring, har
vi et fantastisk formål: Vi skal
understøtte vinterbadning og
andre naturnære lokale aktiviteter, gøre lokalområdet lidt mere
spændende for os som bor her. Vi
oplever lige nu en tid, hvor det lokale foreningsliv er ekstra vigtigt
for vores trivsel, og heldigvis kan
vi fortsat tilbyde noget.
– Varme i en kold tid, lyder det
ikke dejligt?

Foreninger og institutioner i Sennels
NAVN
KONTAKTPERSON
Aktivkommiteen
Bodil Dahl
Børnehaven
Michelle Holler Sørensen
Fjordglimt , plejehjemmet
Gerda Jacobsen
Foredragsforeningen
Kirsten Møller
Forsamlingshuset		
HØSGU Gymnastik og ungdomsforeningen Janni Hansen
I.F. Nordthy
Nicolai Møller
Menighedsrådet
Hans Votborg
Nordthy-Hallen
Peter Christensen
Nørkleklubben
Sofie Pedersen tlf. 2011 8237
Saunaklub Thy
Erik Gustavsson
Sennels Borgerforening
Klaus W. Kjær
Sennels Fritidsforening
Annette Mærkedal Jensen
Sennels Sogns Jagtforening
Tage Gamborg Holm
Sennels Skole
Jytte Klainberger
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MAIL
bd41425473@gmail.com
mhs@thisted.dk
gaj@thisted.dk
kom@info.dk
brogaard14@outlook.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

Konfirmand i coronatid
Tekst og foto af Linda Hornstrup
Søndag d. 13. september var der
konfirmation i Sennels Kirke, og
den konfirmation er der blevet
set frem til i allerhøjeste grad. I
en af ugerne op til selve dagen,
havde sognebladets udsendte sat
tre af konfirmanderne stævne til
en snak om at være ’konfirmand
i en coronatid’. Jeg møder Amalie, Emma og Jacob i konfirmandstuen, efter at de har været ’til
præst’ for første gang efter corona- og sommerpausen. Der er nu
kun få uger til den konfirmation,
som de har længtes efter og gruet
for om kunne blive afholdt. Den

er jo allerede blevet udskudt to
gange, som de fortæller.
De tre unge er frivilligt stillet
op til interview, og jeg spørger,
hvad de tænker om den forsinkelse, de er blevet udsat for. ”Det
var egentlig meget godt, for så fik
vi mere tid til forberedelserne”,
siger Amalie. ”Ja, og til at få skrevet talen,” supplerer Jacob. Men
samtidig var der også bekymringer; kan man passe tøjet, bliver
vejret godt, skal vi flytte det igen
igen? Frygten var, at de skulle
vente helt til næste forår og kon-
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firmeres sammen med dem, der
nu går i 7. klasse. Det havde ikke
været sjovt, fornemmer jeg.
Jeg spørger, hvordan det er at
starte til præst igen. Jacob fortæller, at det er hyggeligt, for det
sluttede så brat i marts ved nedlukningen. Amalie fortsætter og
siger, at det hele bliver mere konkret nu, hvor konfirmationen er
kommet tæt på. ”Vi trængte også
til lige at få genopfrisket trosbekendelsen”, fortæller de. Men
helt generelt er de også bare lettede over, at det bliver til noget,

at det ikke skal udskydes igen.
Hvad betyder det for jer at
blive konfirmeret? Det er et stort
spørgsmål, som konfirmanderne
lige skal tygge på. Amalie starter:
”Altså nu har man jo valgt, at man
vil tro på Gud, og det gælder ligesom for resten af livet”. Jacob forsætter: ”Da vi var små, sagde vores forældre ja, men nu er det en
beslutning, vi selv har taget”. Og
i det hele taget mærker de unge
nu, at der er flere ting, de selv kan
og skal beslutte, og på den måde
markerer konfirmationen måske
stadig en overgang fra barn til i
hvert fald mere voksen. Jeg vil
gerne vide, hvad det er, de selv
har indflydelse på, og de nævner
fx sengetider, hvornår man skal
være hjemme, hvad man gerne
vil lave og ansvar for skolearbejdet. De unge oplever i høj grad,
at deres egen mening er blevet
mere vigtig, og at forældrene lytter til dem.
Er der noget, der bliver anderledes end før corona? De unge
fortæller, at der er regler for det
meste. I kirken må hver konfir-

mand højst have 8 gæster med,
de må ikke synge, men kun nynne
med på salmerne, og en del af
højtideligheden kommer til at
foregå udenfor, for der må de
synge. Emma fortæller, at der er
gæster, der ikke kommer, fordi
de er i en sårbar gruppe. Alle tre
konfirmander nævner håndsprit
og afstand som en helt naturlig
ting, for ellers kan man ikke mødes. Derudover synes de ikke,
at konfirmationsfesten bliver så
anderledes, end de ellers havde
tænkt. Blå mandag bliver heldigvis også, som de havde håbet på.
Nu, hvor jeg har de unge mennesker i tale, benytter jeg lejligheden til at høre lidt om, hvad
de lavede under corona-nedlukningen. Tilbage i foråret var det
meste aflyst, så tiden blev brugt
her i Sennels. ”Vi gik mange ture
bare med en enkelt kammerat”,
fortæller de. Og så skulle skolen
også passes, og her nød de unge
den frihed, der var i, at de selv
kunne tilrettelægge deres dage
og bestemme rækkefølgen af opgaverne. Amalie fortæller, at hun
kedede sig en del og derfor også
brugte tid på at lave mad til sin

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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familie. Ellers blev der set film og
spillet lidt computer, men generelt var det en kedelig periode, er
de enige om.
Da sommeren kom, og der var
flere ting, der blev lovlige, har de
unge brugt meget tid ved Malle
Strand. De bader, når det er godt
vejr, men ellers mødes man bare
for at hygge og snakke. De fortæller også, at de gerne går rundt i
byen mellem skolen, legepladserne og stranden. Hvis man mødes hjemme hos hinanden, er det
oftest bare med nogle få, og de
vil hellere være på neutral grund;
”Forældre kan altså være ret
pinlige”, fortæller de samstemmende.
Hvad mangler vi i Sennels, hvis
I skal pege på noget? ”Vi kunne
godt tænke os et mødested, hvor
vi kunne være sammen, også når
vejret ikke er godt”, siger Emma.
”Et sted, hvor vi kan være i fred
og være sammen.”
Fra Sognebladets redaktion
skal der lyde et stort tillykke med
konfirmationen.

Menighedsrådets hjørne
AF Hans Votborg
Et kirkeår går på hæld, og den 29.
november starter et nyt kirkeår.
Det er samtidig skiftedag i menighedsrådet, hvor fire ud af seks
menighedsrådsmedlemmer takker af, og hvor fire nye sammen
med to gamle tager over.
De sidste fire år har været
spændende med mange og gode
aktiviteter i kirken, og vi har
haft fokus på, at kirken har sat
nye aktiviteter i gang, både om
søndagen og andre tidspunkter
med bl.a. koncerter. Vi har været
medvirkende til, at der er kommet mange og gode aktiviteter i
gang i vort forsamlingshus. Vi har
haft fokus på god økonomi, som
jo er grundlaget for at sætte ting
i gang.
Kirke og kirkegård bliver holdt
pænt, og vi møder nogle aktive og
venlige medarbejdere hver gang
vi kommer på kirkegården. Det er
et godt hold som fortsætter dette
arbejde, og der er nye spænden-

de opgaver som skal løses, bl.a.
kirkegårdsplan, flytning af orgel,
samt mange andre opgaver i det
daglige.
Den nye nedlukning har desværre bevirket, at kirken i den
næste periode skal køre på lavt
blus. Det er „rigtig træls” især for
Sigrid og personalet, som planlægger mange gode aktiviteter,
som efterfølgende bare må aflyses. Mange gode spildte timer
med dette.
På kirkegården går arbejdet
nogenlunde som sædvanligt, pt
med pyntning af gravsteder, som
skal være færdig til advent. Vejret
gør, at dette arbejde i år går rigtig
godt.
Våbenhuset har fået nyt tag,
og det ser rigtig flot ud. (se Jørgen
Vestergårds artikel)
Jeg vil gerne sige tusind tak for
den periode, jeg har været en del
af Sennels Menighedsråd. Der har
været mange spændende opgaver, bl.a. ansættelser af præster
og andet personale. Byggeopga-

ver som tårn, blytag, anlæggelse
af urnegravplader mv. Og så er
der søsat mange gode nye aktiviteter i kirken, samt vi har været
tovholdere på de mange aktiviteter som er igangsat i forsamlingshuset.
Tak for godt og loyalt samarbejde med Sigrid og Marielouise,
samt det øvrige personale ved
kirken. Især tak til de øvrige medlemmer af menighedsrådet for
det gode samarbejde, hvor vi altid har fundet gode løsninger til
glæde og gavn for menigheden
i Sennels Sogn. Det har været
nogle gode og hyggelige menighedsrådsmøder, selvom vi ikke
altid har haft samme opfattelse af
tingene.
Jeg vil gerne ønske det nye
menighedsråd velkommen, og
held og lykke med arbejdet i de
kommende år. I vil møde en god
kirke, nogle gode præster og en
god medarbejderstab.

søsat med samarbejdet mellem
Sennels forsamlingshus og Sennels Menighedsråd er blevet en
kæmpe succes. At så udefrakommende faktorer har gjort, at det
i perioder har været lidt op ad
bakke og det har været mere end
svært at gennemføre alle aktiviteter, skal vi ikke lade os kue af.
Så vi kigger allerede nu frem
mod den kommende sæson i før-

ste halvdel af 2021, som strækker
sig fra januar til maj. D.v.s. programmet er i støbeskeen, men vi
har masser af plads i kalenderen,
så har du/I en god ide til en aktivitet i Huset, så tøv ikke med at
ringe (tlf. 40735543) eller maile
(olekoralvej10@hotmail.com).
Til sidst vil vi her fra Sennels
menighedsråd ønske Jer alle en
glædelig jul og et godt nytår.

Glædelig jul til alle

HUSET
AF Ole Østergård
Endnu en ½ sæson i HUSET lakker
mod enden.
Vi har haft et program som
virkeligt har spændt vidt. Det
kan vi takke en flok entusiastiske
og energiske tovholdere for, for
uden Jer var vi ikke nået hertil,
nemlig at kunne sige, at det projekt som for ca. 2 år siden blev
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Kan du nørkle?
dele, joggingsæt og meget andet.
56 sendinger er det blevet til.
Alle produkterne bliver indleveret til Røde kors i Thisted, som
så sender det videre til Kliplev,
hvor der er en samlecentral, der
sørger for, at tøjet bliver sendt
ud til katastrofeområder. Hvide
Rusland, Afrika og mange andre
lande.
Der bliver sponsoreret en masse garn og stof til Nørklerne, men
hvis der er nogle af vore læsere,
der ligger inde med stof eller garn,
så kan det bare afleveres til Sofie.
Der bliver kun købt strømpegarn
ind, da det skal være en ordentlig
kvalitet, ellers er der ingen udgifter i gruppen.
Desværre ligger Nørkleklubben
stille i øjeblikket, dvs. man mødes
ikke på plejehjemmet i denne periode pga. Coronaen, samværet
savner deltagerne selvfølgelig
meget, men man kan jo stadig
sidde hjemme og nørkle.
Gruppen mødtes dog forleden
til en lille sammenkomst på Østvildsund færgekro, hvor alle fik
en røde kors nål for deres indsats
gennem 25 år.
Efter min snak med Sofie, hvor
jeg har fået et lille indblik i deres
arbejde, kan jeg kun sige, at den
nål var velfortjent, I fortjener meget mere opmærksomhed for jeres store arbejde. Det ville være
en skam, om gruppen skulle uddø
med tiden så, hvis du kunne tænke
dig at blive en del af nørkleklubben, skal du endelig tage kontakt
til Sofie. (se under foreninger).

Tekst og fotos: Lisbeth Møller.
Det spørgsmål blev stillet i 1995
i sognebladet, her efterlyste man
folk til at sy, strikke eller hækle.
Det er dansk røde kors, der står
bag nørkleklubberne, formålet er
at skaffe tøj til børn i områder, der
er ramt af katastrofer.
Initiativtagerne til at lave en
nørklegruppe i Sennels var Eva
Brix og Marie Hindsholm.
Det er lige præcis 25 år siden,
at Eva og Marie efterlyste folk i
alle aldre, mænd og kvinder.
Deres initiativ gjorde, at man
dengang fik startet nørkleklubben
med godt 20 deltagere. Eva styrede tropperne i de første 3-5 år,
derefter overtog Sofie Pedersen
roret, og det er netop Sofie, jeg er
taget på besøg hos i dag.
Da Sofie blev ansvarlig for gruppen, vidste hun ikke, at det skulle
være i så lang en periode, og hun
syntes da også, at der godt må
komme nye kræfter til, men hellere fortsætte så længe hun kan,
end at gruppen holder op med at
eksistere.
Den nuværende gruppe er på
12-14 personer. De mødes hver
mandag på plejehjemmet mellem
kl. 14 og 17. Der bliver strikket,
syet og hæklet, men det er ikke
bare fast arbejde, der hygges også
over en kop kaffe og et par sange
fra højskolesangbogen.
Sofie har talt lidt sammen på,
hvad gruppen har produceret
gennem årene. Det er ikke småting, der er tale om, knap 2000
sweaters, godt 700 par strømper,
1127 kjoler, lange bukser, neder-
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Efterårsnyt fra skolen.
Tekst og foto: Lene Skovborg.
Så blev vi desværre atter ramt af
stramme Corona-restriktioner, da
Statsminister Mette Frederiksen
varslede nedlukning af 7 kommuner.
På skolen betyder det, at vi
sender 5. og 6. klasse hjem til
nødundervisning i 4 uger. Heldigvis er vi denne gang langt bedre
klædt på til at undervise virtuelt,
så allerede fra 1. dag fik både 5.
og 6. klasse deres undervisning
face-to-face med deres lærere via
Google Meet. Man kan sige utrolig meget dårligt om Corona, men
vi har på den hårde måde lært at
bruge langt flere IT-hjælpemidler.
Den nye nedlukning betyder

desværre også, at personale, som
er bosiddende uden for Thisted
Kommune, i videst muligt omfang ikke bør krydse kommunegrænser. På skolen er 50% af lærerpersonalet bosiddende uden
for Thisted Kommune. Personer,
der varetager kritiske funktioner
må gerne krydse kommunegrænserne og heldigvis er ansatte på
Børne– og undervisningsområdet
en del af den gruppe.
Vi har på skolen valgt at lade
tre lærere, som er bosiddende
uden for Thisted Kommune, varetage fjernundervisningen af 5.
og 6. klasse. Det har dog betydet,
at vi har måttet lave nye skemaer
for eleverne på skolen, for eleverne der fjernundervises og for
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skolens personale.
Eleverne i 0. til og med 4. klasse møder fortsat ind på skolen.
Hele skolens personale har
knoklet. Vi skal endnu engang
omstille skolen til en ny situation,
nye rammer og ikke mindst nye
restriktioner. Det er fantastisk at
se, hvordan vi kan løfte i flok.
Corona har desværre også
sat en stopper for skolefesten,
som var planlagt til at finde sted
den 13. november. Vi havde ellers iværksat en plan B, men den
kan vi heller ikke gennemføre, da
skuespillerne skal undervises virtuelt. Vi håber, at vi i foråret kan
gennemføre om ikke hele plan B,
så i hvert fald noget af den.
Vi deltager i dette og næste

skoleår i Projekt Læselyst, som er
et projekt der støttes økonomisk
af Undervisningsministeriet. Formålet med puljen til understøttelse af læselyst i folkeskolen er
at få flere stærke læsere i folkeskolen og at reducere antallet af
svage læsere. Gode læseevner er
en forudsætning for tilegnelse af
viden og færdigheder i alle fag,
og der er en sammenhæng mellem lysten til at læse, og hvor god
man er til det.
Forældre spiller en vigtig rolle
for, at børn læser i deres fritid.
Derfor skal forældrene inddrages
i læseindsatsen gennem målrettede initiativer til fremme af den
daglige læsning.

Vi har på de 5 skoler, som i Thisted Kommune deltager i projektet, valgt at arbejde ud fra overskriften: Lystlæsning i fritiden for
elever på mellemtrinet.
Vi modtager 50.000 kr. til projektet – deraf må vi indkøbe bøger
for 12.500 kr. Resten af pengene
bliver brugt på forfatterbesøg, en
læse/temauge og flere aktiviteter
på skolens eget bibliotek.
Vi er på skolen blevet sat lidt
bagud i forhold til vores plan –
men hos os hedder projektet
”Læselyst i Sennels”. Det kommer alle elever og forældre til at
høre mere om. Vi har brug for
støtte fra hele lokalsamfundet. Så
derfor spørger vi jer: Har I børne-

bøger og ungdomsbøger liggende
i hjemmene, som ikke længere
bliver brugt, så vil vi meget gerne
overtage bøgerne. De kan indleveres på kontoret. På forhånd en
stor TAK.
Lige inden nedlukningen af de
7 kommuner nåede elevrådet at
afholde deres årlige Halloween
konkurrence. Elevrådet blev sat
på en svær opgave, da de skulle
udvælge tre vindere, for der var
utrolig mange flotte og skræmmende græskar.
De allerbedste hilsner fra skolen!

Generalforsamling i Foredragsforeningen!
Af: Kirsten Møller
Onsdag d. 21. oktober lykkedes det at afholde Generalforsamling i Forsamlingshuset.
19 var mødt op denne aften for at deltage.
Vagn Sørensen blev valgt til ordstyrer, og han ledte
os igennem dagsordenen.
Der blev i år nyvalg til bestyrelsen. Anders Strømgård blev valgt ind i stedet for Egon Pedersen.
Bestyrelsen ser herefter sådan ud:
Birgit Svendsen (Kasserer)
Karlo Hundahl (Protokol)
Grethe Jensen, og Kirsten Møller (Formand)
Der blev sagt TAK til Egon Pedersen for mange års
arbejde i Bestyrelsen.
Astrid Klit blev nyvalgt som suppleant, og Mette
Møller blev valgt som 2. suppleant.
Alle øvrige valg var genvalg.
Kontingentet blev sat op til 75 kr. Deltagelse i møder
blev forhøjet til 40 kr. for medlemmer og 50 kr. for
ikke medlemmer.
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Efter valgene fortalte tidligere Skovfoged i Thy statsskovdistrikt Ditte Svendsen meget levende og interessant om sit arbejde og sine opgaver gennem 25
år. Der blev der vist mange meget flotte billeder fra
skovene.
Foreningen var vært ved kaffebordet og den tilhørende obligatoriske æblekage denne aften.

Arrangementer efter nytår:
Onsdag d. 20. januar kl. 19.30:
Svend Hamborg kommer og fortæller og viser billeder fra rejser til Nordkap og Svalbard.
Onsdag d. 24. februar kl. 19.30:
Tidligere leder af Sønderhå Friskole Lise Tølbøll kommer og fortæller om ”Myter og sjove fortællinger fra
Thy”.
Vi håber, at møderne kan afholdes på Plejehjemmet,
som vi plejer.
Kom gerne og støt op om Foredragsforeningen.
Alle er Velkommen!

HOME-START THY

LD Auto ApS

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

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

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

19

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

