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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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Siden sidst
Af Lisbeth Møller
Siden sidste blad har det været sommer i Coronaens tegn. Bladet bærer også præg af en vis mangel på aktivitet i sognet. Vi håber nu på et godt efterår, og vi vil sætte stor pris på at få tips og ideer fra læserne til artikler.
Bladet bliver kun bedre, når alle bakker op om det.
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Side 5 Årets Sennelsbo
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Sennels Sogneblad
Sennels Sogneblad udgives af Sennels menighedsråd og udkommer fire gange om året:
Begyndelsen af marts – juni – september – december.
Bladet uddeles til alle husstande i sognet.
Et eksemplar kan hentes i kirkens våbenhus.
Bidrag til sognebladet kan indbetales året rundt på: Bankreg.: 9090, Kontonummer: 0500524200.
På forhånd tak for støtten, der betyder, at bladet kan bevare nuværende standard og omfang.

Redaktion – ekspedition
Redaktører: Redaktører Lisbeth Møller (ansvarshavende), Dave Gill og Linda Hornstrup
Fotograf: Hvis ikke andet er anført, har Dave Gill taget billederne i bladet
Næste nummer af Sennels Sogneblad udkommer ca. 1. december 2020.
Stof til bladet sendes til:
Lisbeth Møller – listi28@gmail.com
Senest fredag d. 6. november 2020.
Oplag: 750 stk. Tryk: Trykkeriet Friheden, Nors
Forsidebillede: (Foto: Dave Gill)
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Eftertanke om høst og efterår
Ved sognepræst Sigrid Kjær
Sensommersolen skinner, æblerne lyser rødt i haverne og på markerne er høstmaskinerne begyndt
at høste årets afgrøde. Høsttiden
er sat ind, og det er snart efterår.
Det er den travleste tid på året
for landmændene, og hvert år er
det lidt nervepirrende, hvordan
vil udbyttet mon blive i år, og når
det hele at komme i hus inden det
regnfulde efterår?
Høsttiden er en livsbekræftende tid. Små frø er vokset store,
og mange måneders slid og slæb
bliver belønnet med afgrøder nogle år bedre end andre. Men
afgrøder bliver det til hvert år. Og
det er der grund til at glæde sig
over og takke for. Det er jo også
derfor, at der hvert eneste år holdes høstgudstjenester rundt om i
hele landet og også her hos os i
Sennels.
Høstgudstjeneste er en fest,
hvor vi alle kan glæde os sammen
med landmændene i tak over,
at høsten er kommet godt i hus.
Den høst som giver os alle brød
på bordet. Sådan har det været i
generationer. Men en høstgudstjeneste er mere end bare landmændenes glæde og tak over høsten. Høstgudstjenesten er også
en fest, hvor vi alle sammen får
lejlighed til at takke for alt det, vi
får skænket - lige fra de frugter
og grøntsager vi selv kan plukke
i haven - til de daglige madvarer,
vi køber oppe hos Købmandentil selve livet, vi har fået skænket
som en gave
Der er perioder, hvor høsten er

dårlig, og før i tiden fik det store
konsekvenser for alle mennesker,
så sultede man, og derfor tror jeg,
det ligger dybt i os, at når vi føler
os pressede på vores liv og helbred, så begynder vi at hamstre
fødevarer. Det så vi da coronaepedemien satte ind, helt irrationelt begyndte vi at fylde lagrene
op med mad. For kun med fyldte
lader, skabe og kummefrysere
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har vi styrken til at se livets udfordringer i øjnene.
Lad os derfor igen i år mødes i
kirken til høst, synge de smukke
høstsalmer og takke for livet og
alt det, vi får givet:
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
Så tak da Gud, Ja, pris da Gud
for al hans kærlighed.

Aktivkomiteen/Plejehjemmet
Aktivkomiteen Fjordglimt, Bodil Dahl

Onsdag den 23. september Sogneudflugt
Onsdag den 30. september kl. 18.00 Høstfest

Afhængig af om vi får lov, starter vi med arrangementer i storstuen 1. september 2020, men følg
med i Thisted Posten under kommunens annonce
eller på opslag hos købmanden.

November 2020:
Lørdag den 7. november kl. 10. Basar
Torsdag den 12. november kl.13.30 Tip et Hit med
Klaus (Servant)s
Onsdag den 18.november kl. 14.00 Generalforsamling Aktivkomiteen

September 2020:
Onsdag den 9. september. kl. 13.30 Ud i det blå

Årets Sennelsbo 2020 – Kim Købmand
Tekst og foto af Linda Hornstrup
Alle kender byens købmand, Kim, og det er en kendt
sag, at Kim også kender de fleste i byen, herunder
deres indkøbsvaner. Det er en af fordelene ved at
være lokal købmand, fortæller Kim, da sognebladets
udsendte vendte forbi butikken for en kommentar
til udnævnelsen til årets Sennelsbo 2020. Faktisk synes Kim det er lidt snyd, at han fik titlen i år, fordi
han allerede en gang har været udnævnt til årets
Sennelsbo (det er dog nogle år siden). ”Og jeg gør jo
bare mit arbejde”, som han selv siger.
Men noget tyder på, at Kim ikke bare gør sit arbejde, men gør det på en måde, som byen påskønner, siden udnævnelse tilfaldt Kim og hans personale efter dette specielle forår. Selv tror Kim, at
corona-perioden har gjort sit til, at byen har fået øje
på værdien af en aktiv lokal købmand. Hans service
med udbringning af varer tog et hop, og derudover
var butikken fra starten klar med værnemidler til de
handlende, og det har folk sat pris på, fortæller Kim.
Salget gik godt i hele foråret, og ja det gør det sådan
set også nu. Kim er ikke til store ord, men han lægger ikke skjul på, at det går fint med salget i Sennels.
På spørgsmålet om, hvad der er særligt ved at
være en lokal købmand, svarer Kim, at det er en stor
værdi, at folk snakker med hinanden i butikken, og
især mange af de ældre også gerne vil slå en sludder af med personalet. Kim har lagt mærke til mange
nye unge folk i byen, som han endnu ikke kender, og

det tegner jo godt for fremtiden. Han ser også frem
til at få bebyggelse på grundene bag butikken, da det
jo gerne skulle give flere kunder. Han fortæller, at
konkurrencen er hård i branchen, så man kan aldrig
tro sig sikret. Og lige så vigtigt det er for byen, at den
har en aktiv købmand, lige så vigtigt er kunderne jo
for butikkens overlevelse.
Ved kassen er der ud over infoskærmen næsten
altid opslag om arrangementer i byen, og selvom det
godt kan rode lidt, mener Kim, at det er en vigtig del
af det at være lokal købmand. Folk må gerne være
velorienterede, når de har været i butikken. Kim
mener nu, at folk snakker mere, end de kigger på
infoskærmen.
Kim er glad for udnævnelsen, han synes det er en
ære, og så er han rigtigt glad for, at hans og personalets indsats bliver lagt mærke til. Det varmer, siger
han.
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Nyt fra Sennels skole
Af Lena Skovborg
Fotos: skolen
Så blev skoleåret skudt godt i
gang.
Vi bød den 10. august 121
glade elever velkommen tilbage
til skolen. Det varmer mit skoleleder-hjerte at se, at børnetallet i
Sennels er stigende – det ser ud
til, at vi allerede fra næste skoleår
kommer tæt på 130 elever på
skolen.
Vi plejer at indbyde alle forældre til at deltage på første skoledag, men det kunne pga. Coronasituationen desværre ikke lade
sig gøre i år.
Vi valgte dog at indbyde én
forælder pr. elev i henholdsvis 0.
og 1. klasse.

Vi blev desværre nødt til at
droppe den sædvanlige hyggelige
forældrekaffe.
Vi havde håbet, at vi kunne
starte skoleåret uden retningslinjer ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19. Men
der er desværre stadig Corona
og derfor også nye retningslinjer,
som vi skal overholde. Hverdagene på skolen bliver heldigvis lidt
mere normaliserede. Der er ikke
længere tale om nødundervisning – det betyder, at vi følger de
normale skemaer, men vi kommer fortsat til at undervise mere
udendørs.
Der er fortsat stort fokus på
håndhygiejne – alle skal vaske
hænder eller bruge håndsprit.
Men hvor er det dejligt at se, at
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eleverne er gode til have fokus på
håndhygiejnen.
Vi må desværre ikke samles
til morgensang i gymnastiksalen, men vi holder fast i morgensangen via Google Hangout. Vi
har nærlæst reglerne omkring
afstandskravene, når man skal
synge, og vi har efter opmåling
fundet ud af, at vi kan have to
klasser af gangen til morgensang i
gymnastiksalen. Klasserne inviteres derfor på skift til at deltage i
morgensangen i gymnastiksalen,
mens de resterende klasser er
med online. Ikke den løsning vi
håbede på – men den bedste løsning i denne situation.
Må forældre komme på skolen
i disse tider? Ja, men vi opfodrer
til, at de fortsat praktiserer ”Kiss

and goodbye” på parkeringspladsen. Har enkelte børn brug for at
blive fulgt ind på skolen, er det

naturligvis i orden, men vi opfordrer forældrene til, at de forlader
skolens område hurtigst muligt.

Vi glæder os alle til et forhåbentligt godt samarbejde i det
nye skoleår.

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
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

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

Søndag

Sennels

Hillerslev
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13 s.e.trin

10.30 SK b.

9.00 SK

13

14 s.e.trin

10.00 SK konf.

10.30 MM

20

15 s.e.trin

10.30 AKF

9.00 MM udflugt

27

16 s.e.trin

10.30 SK høst

9.00 SK

4

17 s.e.trin

9.00 MM b.

10.30 MM høst

11

18 s.e.trin

18

19 s.e.trin

19.00 SK U2

25

20 s.e.trin

9.00 SK

10.30 SK

1

Alle Helgen

10.30 SK b.

16.00 MM

8

22 s.e.trin

9.00 SK

10.30 SK

15

23 s.e.trin

22

sidste søndag

10.30 SK frokost

29

1. sønd. I adv.

10.30 SK b.

10.30 MM

2. sønd. I adv.

19.00 SK koncert

9.00 AKF

SEPTEMBER

OKTOBER

10.30 AKF

NOVEMBER

10.30 AKF

DECEMBER
6

MM Marielouise Mærkedahl
AKF Annie Krogh Foldager
SK Sigrid Kjær
b = kirkebil
Kirkebil: Ring dagen i forvejen til: Thisted Taxi, på tlf: 97920422
oplys: Regning til Sennels kirke, navn og adresse på afhentningsstedet, tidspunkt for gudstjeneste
(varer ca 60 min.)
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•••••• Aktiviteter i k irke og sogn ••••••
Onsdag d. 23. september, sogneudflugt
I år går udflugten via Thyborøn-Agger til den smukke moderne Thyborøn kirke, videre sydover 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. Hjemkomst ca. 18.00. Pris: 275 kr. (der betales på dagen).
Tilmelding til Sigrid: 51505035/sikj@km.dk eller Gerda 99173892/gaj@thisted.dk
Grundet corona er det vigtigt, at du tilmelder dig senest d. 9. september.

Torsdag den 10. og 24. september,
Sensommersang i præstegårdshaven Hillerslev
Vi fortsætter med sang i præstegårdshaven. Vi mødes kl. 19.00 og synger en times tid.
Derefter nyder vi vores medbragte kaffe. Medbring
selv stol og kaffekurv.
I tilfælde af dårligt vejr synger vi i kirken og drikker
kaffe i konfirmandstuen.

Søndag d. 27. september kl. 10.30, Sennels
kirke, Høstgudstjeneste
Vi fejrer, at høsten er i hus med en flot pyntet kirke
og smukke høstsalmer og sange. Sennels kirkes børnekor deltager.

Søndag d. 18. oktober, U2 gudstjeneste
og koncert, Sennels kirke kl. 19.00
Rockbandet U2’s tekster rummer spændingen 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.
tæller 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.
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Søndag d. 1. november kl 10.30, Sennels kirke,
Allehelgen
Ved gudstjenesten læses navnene højt på dem, der i
det forgangne år er døde i sognet eller begravet fra kirken, og vi mindes dem, vi hver især har mistet og savner. Bagefter går vi på kirkegården og lægger blomster.
Menighedsrådet sørger for blomster til gravene, og der
er mulighed for at slutte af med kaffe og småkager i våbenhuset. Alle er velkomne.

Søndag d. 22 november kl. 10.30, Sennels
kirke og konfirmandstue, kirkefrokost og
menighedsmøde
Efter gudstjenesten er der frokost i konfirmandstuen
hvor alle er velkomne og efterfølgende et kort menighedsmøde, hvor menighedsrådsformand Hans Votborg
vil redegøre for året der gik. Vi tager afsked med det
gamle menighedsråd og byder det nye menighedsråd
velkommen. Der er mulighed for at komme med ris og
ros og gode idéer til vores kirkeliv.

Søndag d. 29 november kl 10.30, Sennels Kirke,
1. søndag i advent
Vi indleder adventstiden med en festlig gudstjeneste.
Børnekoret deltager.

Søndag d. 6 december, julekoncert
Sæt allerede nu kryd i kalenderen og kom og vær med
til Sennels traditionsrige julekoncert med lokale aktører. Efter koncerten er der gløgg og småkager i kirken.
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Malermester Peter Heskjær
Af Lisbeth Møller
Ved det store sving midt i Sennels by ligger et stort rødt hus,
ved indgangen er et udstillingsvindue, glasset er blevet træt og
mat gennem årene. Men i min
barndom var det byens handelscentrum. Det røde hus var bagerens, huset overfor var slagterens
og modsatte hjørne med den grå
lagerbygning var købmandens.
Lidt længere nede af vejen lå
endnu en købmand, det var Ebba,
som mange af jer stadig husker.
Nå, det var bagerens hus, vi
kom fra. Bagermesteren hed Peter, han var gift med Esther. Pe-

ter bagte og Esther passede butikken. Det var altid bedst for os
børn at handle slik med Esther,
for hun talte ikke spejderhaglene,
så der var altid mange flere i posen end de 25 stk. vores 25 øre
burde kaste af sig.
Én af Peter og Esthers sønner
kom til at hedde Peter, lille Peter, da han jo i mange år var den
mindste.
Lille Peter fik en søn…..lille Peter, og det er ham, jeg gerne vil
skrive om i denne udgave af sognebladet.
For jeg så for nogle måneder
siden en firmabil køre forbi, hvor
der stod: Malermester Peter
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Heskjær på siden, og jeg tænkte
straks, ham må jeg have en snak
med.
Så Dave (bladets fotograf) og
jeg fik sat en aftale i stand med
Peter, så vi kunne få en snak om
hans vej til at starte eget firma.
Vejen til at blive selvstændig
maler har ikke altid ligget i kortene, for Peter startede efter sin
3årige handelsskole eksamen
med at gå i lære og tage en uddannelse hos Sportmaster i Thisted. Senere blev han sælger i
bl.a. Århus og Thyområdet. Men
Peter havde hele tiden en fornemmelse af, at det ikke var det
rigtige, han havde gang i.

Ved siden af sit arbejde havde
Peter jo også musikken, men det
skulle ikke være en levevej, det
er et meget hårdt liv, hvor man
spiller til ud midt på natten og
tilbringer mange timer på vejene
til og fra jobbene. Så det forbliver
en hobby.
Hvorfor så lige maler?
Flemming Lund, tidligere malermester i Sennels, var holdleder
for det håndboldhold, som Peter
gik på.
Peter spurgte ham, om han
ikke manglede en lærling? Det
gjorde han åbenbart, for i 2009
startede Peter som voksenlærling
hos Flemming, og det har han aldrig fortrudt.
Med årene blev tanken om
at blive selvstændig større og
større, der blev oprettet CVR nr.
flere gange, men da familielivet
med Ditte blev udvidet med et
tvillingepar, så måtte drømmene
skiftes ud med bleskift og renovering af huset på Knudsbjergvej.
Men da rammerne og renoveringen af huset var i orden, og tvillingerne var blevet et år, så skulle
det være.
Der blev oprettet CVR nr. og
købt en firmabil.
Peter har været selvstændig i
et år nu, og det er godt! Det er en
anden arbejdssituation, der kan
være meget travlt i perioder, så
bliver dagene ekstra lange, men
så kan der være andre perioder,
der er mere rolige. Så er der tid
til regnskaberne, som Peter helst
selv vil stå for, så har man mere
føling med, hvor man står.
Hvor står han så vores malermester?
På trods af coronaen, som
har været en presset periode, da
mange arbejdsopgaver er blevet

udskudt, så føler Peter ikke, at
han har været hårdt ramt, det
har været til at leve med. Han går
faktisk også og overvejer, om han
skal få en lærling eller en ansat til
at hjælpe sig, men han venter nok
til vinterperioden, så han kan se,
om der er arbejde nok til to. Men
stort firma med mange ansatte er
ikke med i fremtidsplanerne.
Kunderne er fortrinsvis fra Thy
og Mors. Der har været job helt
i Århus, men der er alt for megen
transport og ventetid, så nærområdet er bedst. Det er meget
vigtigt, at dagene bliver rigtigt tilrettelagt, så der er mindst mulig
spildtid, så når væggene tørrer i
Nors, kan der males i Sennels osv.
I dag Nors, Thisted og Sennels. I
morgen Nors, Thisted, Amtoft,
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Thisted og Sennels.
I den lille times tid, jeg har
snakket med Peter, er der blevet
spartlet vægge, og det var flot
arbejde, så redaktionen kan kun
give Peter de bedste anbefalinger, og så må vi håbe, at beboerne i Sennels fortsat vil bakke op
om deres lokale malermester.
I den nye firmabil er der ikke
plads til en lærling på passagersædet endnu, for der er to autostole, så børnene kan blive hentet
fra dagplejen. Ingen ny lille Peter,
men en Sigurd og selvfølgelig en
Esther.
Og hvis store Peter kunne se
den yngste lille Peter, ville han
nok sige:” Godt gået”! Malermester Peter Heskjær!

Menighedsrådets hjørne
Af Hans Votborg.
Den første juli tiltrådte vores nye sognepræst Marielouise Mærkedahl jobbet som præst og sygehuspræst.
Vi byder Marielouise velkommen,
og vi glæder os til samarbejdet med
hende. Marielouise og hendes familie
kommer fra København, og de har nu
bopæl i Hillerslev Præstegård. Vi tror
og håber, at familien vil finde sig godt
„tilpas” her blandt thyboerne og, at
de vil nyde det flotte område.
Velkommen skal lyde fra, medarbejdere, præst og menighedsråd i Sennels.
I år er der valg til menighedsråd, - det er den 15.
september 2020 kl. 19,00 i konfirmandstuen. Sennels Menighedsråd har seks valgte medlemmer og
denne gang skal der vælges tre nye, da tre har valgt
ikke at genopstille. Du har mulighed for denne aften
at være med til at bestemme, hvem der de næste
fire år skal være en del af Menighedsrådet. Det nye
menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent.

Vi er nu godt i gang med arbejdet på våbenhuset,
og vi håber og tror, at arbejdet er færdigt til konfirmationen den 13 september.
Vi er i den travle periode på kirkegården med vedligeholdelse af gravsteder, hækkeklipning og græsslåning mv.
Omkring 20 oktober begynder vi at pynte med
gran på gravene, således det er klar til 1. søndag i
advent.

Spinning
Tekst og foto af Jytte Klainberger
Så vi er i gang igen til trods for
Covid-19. For at overholde reglerne for, hvor mange man må
være ifht. lokalets størrelse, så
har vi nu 9 cykler i gang plus instruktørcyklen. Der er mere afstand og ekstra afspritning efter
hvert hold.
Faktisk har alle vores morgenhold kørt sommeren over, og
der har været mange på cyklerne. Vi er tilbage til fuld holdplan
fra uge 33 og lørdagsholdet
starter op ca. 1/9.

Holdplan:
Mandage

Onsdage
Fredage
Lørdage

06.00-06.40
16.10-16.50
19.30-20.30
06.00-06.40
16.30-17.30
06.00-06.40
08.00-09.00
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Man kan følge med på facebook
gruppen: Sennels motion og
trivsel, her er der også information om, hvordan man kommer
på vores booking system.
Vi glæder os til at se mange på
cyklerne.

Nyt fra Sennels Borger- og Udviklingsforening
Vi eksisterer trods Covid19 og i år kan vi mønstre tre nye ansigter: Mads Vestbjerg, Else Sixhøj og Ricco
Sørensen. Mads har boet i Sennels i 3 år, Else har været her det meste af livet og Ricco er kendt her fra
barndommen, men er lige flyttet tilbage. Vi glæder os til et spændende år sammen i Borgerforeningen.
I år arbejder vi på en gangbro der forbinder gangstierne på de to sider af gadekæret. Efter at de to
grundejerforeninger tidligere sagde, at de synes det er en god ide, har vi arbejdet videre og er nu parat
til at søge penge til projektet. Grundejerforeningerne kan forvente snart at høre fra os med mere info
om hvad vi forestiller os.
Da lejeboligerne nu er godt i gang med at blive bygget og det ser ud til at hele området bag købmanden bliver udbudt til salg er der nu grund til at tage kontakt til kommunen om den omfartsvej, der
aldrig blev bygget. Vi håber at vi sammen med Sennels Invest kan komme kommunen i tale og at vejen
kan blive lagt ind i de kommende års budget.
Vi plejer at opkræve kontingenter i foråret. Det foregår her til efteråret i stedet på grund af corona.
Derfor vil I alle snart blive opfordret til igen at betale kontingent som i år er uforandret siden sidste
år. Vi håber, at I stadig vil bakke Borger- og Udviklingsforeningen op ved at være medlemmer. Vi har
fortsat som målsætning at størstedelen af byens husstande skal være medlemmer.
Vi glæder os til at arbejde for byens bedste i det kommende år.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Foredragsforeningens Vinterprogram
Vi starter efterårets arrangementer onsdag d. 21. oktober med GENERALFORSAMLING.
Derefter vil tidl. Skovrider Ditte Svendsen komme og fortælle om sit spændende arbejde i Skovene i Thy.
Ditte Svendsen kalder sit foredrag for „Natur - Skov - Landskab - Kulturhistorie”.
Mødet foregår i Mødelokalet på Fjordblink kl. 19.30.
Onsdag 18. november kl. 19.30 i Forsamlingshuset i samarbejde med Menighedsrådet.
Foredrag ved Pastor emeritus Kai Bohsen fra Ikast.
Kai Bohsen kalder sit foredrag: „Humor og muntre oplevelser fra Kirkens verden „
20. januar kl. 19.30 i Mødelokalet på Fjordblink.
Her kommer Svend Hamborg og underholder og viser billeder fra en tur til Nordkap og Svalbard.
24. februar kl. 19.30 i Mødelokalet på Fjordblink.
Denne aften får vi besøg af tidligere leder af Sønderhå Friskole Lise Tølbøll.
Lise Tølbøll vil fortælle om „Folk, historier og myter fra Thy”.
Kom og vær med til disse spændende aftener
Husk! Nørkleklubben hver mandag kl. 14. fra 7. september. Alle er velkomne!
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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

