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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
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. september 2020.
Stof til bladet sendes til:
Lisbeth Møller – listi28@gmail.com 
Senest mandag den 3. august 2020.

Oplag: 750 stk. Tryk: Trykkeriet Friheden, Nors
Forsidebillede: (Foto: Dave Gill)

Af Lisbeth Møller

Dette nummer af Sognebladet kommer ud lidt sene-
re, end det plejer, det skyldtes omstændighederne 
omkring coranavirussen. Sigrid har måttet vente på, 
hvilke restriktioner kirken skulle forholde sig til.
Men nu er vi på banen igen, og vi håber, I nyder bla-
det.

Mht. sidste udgave af sognebladet, må vi undskylde 
den dårlige billedkvalitet. Trykkeriet har en langtids-
sygemelding, så de var pressede, så billeddelen blev 
ikke helt som aftalt.
NB. Grundlovsmødet på Hov Dås er aflyst.

Siden sidst

Indholdsfortegnelse
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Af Sognepræst Sigrid Kjær

Kunst gør verden og hverdagen 
større. Både at opleve kunst men 
i høj grad også at skabe den selv. 
Årets konfirmander skabte i be-
gyndelsen af året de smukkeste 
kunstværker. Altertavler med liv, 
glød og budskab. 

 I marts måned var altertav-
lerne udstillet i Sennels kirke, 
hvor alle havde mulighed for at 
lægge vejen forbi og betragte 
dem, men midt i udstillingen, fra 
den ene dag til den anden, blev 
Danmark lukket ned og kirken 
lukket. Lige siden har konfirman-
dernes kunstværker stået her på 
mit kontor og skabt glæde for mig 
hver eneste dag. Jeg har set på de 
smukke visuelle udtryk, men også 
læst på de bønner og skriftsteder 

som de har valgt at skrive på dem. 
Og i denne her coronatid har det 
gjort godt. Tak til konfirmanderne 
for Jeres smukke kunstudstilling, 
nu kommer altertavlerne snart 

hjem til Jer og her håber jeg de 
vil sprede lige så meget skønhed 
og livsmod som de har gjort her 
hos mig.

Kunst og konfirmander
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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.

Malle Strandfest - 2020
Det er nok ikke „breaking news”, at årets Malle 
Strandfest ikke bliver til noget.
Det er ikke muligt med de nuværende restriktioner, 
så vi må vente til vi ses igen i 2021.
Indtil da må vi „nøjes” med minder og stemningsbil-
leder fra festlige dage ved fjorden.
Selve Skt. Hans aften hænger også i en tynd tråd 
med de pt. kendte forsamlingsregler. Endelig ud-
melding vil komme omkring 1. juni via Sennels By o.l.

På udvalgets vegne 
Peter Christensen
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Af Linda Hornstrup

Flere i Sennels har måske allerede 
hørt de sangglade Sennelspiger 
synge til Grundlovsmøde i Hov 
Dås eller søndag eftermiddag ved 
Malle Strandfest, og ellers bliver 
der nok lejlighed til det igen, når 
der bliver mulighed for at samles 
igen.

For tredje år i træk har der 
været sangglæde på Knudsbjerg-
vej, nærmere betegnet hos Karin 
Kudsk, som er den direkte initia-
tivtager til konceptet, som blandt 
korpigerne også går under til-
navnet ’Kor-og-kaf’. Det sidste er 
nemlig en ikke uvæsentlig del af 
tiltaget.

Karin fortæller, at ideen til det 
lille kor blev fostret til en julefro-
kost i Nordthyhallen. Hen over 
snapseviserne var der en, der 
foreslog, at hun skulle starte sit 
eget kor, og på kort tid var ideen 
varm, og det første repertoire 
nedskrevet på en krøllet serviet. 
I starten kom der 10-12 damer, 
og da det også var Karins første 
rigtige kor, var læringskurven 
stejl de første gange. Nu på tredje 
sæson (midlertidigt afbrudt af 
Corona-pausen) er der mere end 
20 kvinder tilmeldt, og der er højt 
humør og stor sangglæde til hver 
øvegang, hvor der oftest er mel-
lem 15 og 20 stemmer i Karins 
øvelokale.

Koret kommunikerer i en luk-
ket facebook-gruppe, og der er 
løs tilmelding til hver gang. Man-
ge af kvinderne har små børn, og 
det er altid OK at trække ’familie-
kortet’, hvis man ikke kan få det 

til at hænge sammen med fami-
liens rytme. Som udgangspunkt 
synges der hver 14. dag.

Efter en grundig og udfor-
drende opvarmning, hvor både 
stemmer, krop og lattermuskler 
aktiveres, laves der ofte træ-
ningsøvelser med fokus på rytme, 
vokallyd, vejrtrækning eller an-
det. Herefter tages der fat på det 
egentlige repertoire, der spæn-
der fra klassiske sange/salmer til 
Tøsedrengene. Koret blev i deres 
første sæson inviteret til at synge 
til grundlovsmødet i Hov Dås, 
hvilket nu nærmest er blevet en 
tradition. 

Flere af kvinderne i koret har 
aldrig sunget i kor før, og derfor 
er der heller ikke så streng op-
deling mellem stemmerne. Ofte 
skifter folk rundt mellem de for-
skellige sange, alt efter hvor det 
føles rart at synge. I det hele ta-
get er stemningen meget ’lyst-be-
tonet’. Mellem sangene snakkes 
der lystigt på kryds og tværs, og 

når der ind i mellem er noget, der 
lyder underligt, grines der også 
af det. Den gode stemning gør, 
at også de generte og utrænede 
korkvinder åbner munden og syn-
ger derudaf.

Efter ca. 1½ times intensiv 
sang har Karin ’gået’ 4000 skridt, 
kvinderne har fået røde kinder, 
og pianisten (som også er sog-
nebladets udsendte) har brugt al 
sin koncentration. Nu stilles der 
et par borde frem, og ude i køk-
kenet hentes kaffe og te, og dertil 
serveres medbragt kage, som en 
af sangerne har med. De første 
gange i en ny sæson er der præ-
sentationsrunde, så alle kan få 
styr på, hvem der arbejder hvor, 
hvor mange børn man har, hvem 
der bor naboer til hvem, og hvis 
huse de forskellige bor i. Dette 
tager lidt tid, for der er altid til-
lægsspørgsmål og sjove kommen-
tarer. 

Flere af kvinderne giver udtryk 
for, at det er overraskende, hvor 

Sangglade Sennels-piger
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Huset  
Første halve års aktiviteter i Huset er nu vel overstået. Om end det blev en meget afkortet. På trods af 
det er der kun et, ord som kan bruges, når aktiviteterne evalueres. KÆMPE SUCCES !!
Dette skyldes en håndfuld entusiastiske tovholdere, som fik lagt et alsidigt og spændende program 
og så alle Jer derude, som har bakket op om disse aktiviteter. Ser vi på antallet af deltagere i 2. halvår 
2019 og så det meget korte 1. halvår 2020 så har der været i alt 931 fremmødte til aktiviteterne i 
HUSET.
Vi er så småt i gang med planlægningen af 2. halvår 2020. Så har du en ide til en aktivitet, det være 
sig lige fra en enkelt gang i løbet af 2. halvår 2020 til 2-3-4 eller flere gange, så hører vi meget gerne 
fra dig inden 1. juli.
Henvendelse til Ole Østergård tlf. 40735543. Mail: olekoralvej1o@hotmail.com

Mange sommer hilsner
Sennels Menighedsråd

livsbekræftende og sjovt det er at 
synge sammen. En af kvinderne 
fortæller: ”Jeg havde aldrig sun-
get på den måde før, og det var 
da lidt grænseoverskridende i 
starten, det med at man kan høre 

sig selv. Men nu er jeg helt vild 
med det og glæder mig til hver 
gang.” Mange af deltagerne er 
nytilflyttede til byen, og for dem 
er det dejligt at få lært en flok 
mennesker at kende, som de må-

ske ellers ikke ville komme til at 
snakke med. På den måde kombi-
nerer koret sangglæden med det 
sociale aspekt, der betyder meget 
i en lille landsby.

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  brogaard14@outlook.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
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Som det øvrige 
samfund har kirke 
og menighedsråd 
været lukket ned 
de sidste tre må-
neder. Alt har væ-
ret aflyst, og der 

har kun været kirkelige handlin-
ger i forbindelse med begravelser 
og bisættelser. 

Vores medarbejdere har væ-

ret sendt hjem, men graverne fik 
lov at optage arbejdet efter ca. 
14 dages hjemsendelse. Arbejdet 
med at tage gran af gravstederne 
og plante blomster blev klaret in-
den påske. Så den praktiske del 
på kirkegården er tilbage på nor-
malt plan.

Vi skal sidst på året have valg 
til menighedsrådet. Allerede den 
20. august bliver der afholdt in-

formationsmøde, hvor det nuvæ-
rende menighedsråd informerer 
om arbejdet inden for kirken og 
menigheden. Alle er velkomne 
til at komme og høre om dette 
spændende arbejde. (Mødet af-
holdes kun, hvis der bliver åbnet 
op, så vi igen kan mødes i større 
forsamlinger) Nærmere informa-
tion om sted og tid følger ved op-
slag.

Rigtig god sommer til alle.
mvh Hans Votborg

Menighedsrådets hjørne

Ny Sognepræst i 
Hillerslev-Kåstrup-Sennels 
pastorat
Ved Marielouise Mærkedahl

Det er ikke hver dag, at drømme-
stillingerne hænger på træerne, 
men det gjorde min 
på kirkeministeriets 
hjemmeside i januar - 
og jeg tænkte, at den 
chance må gribes! 
Kombinationen af stil-
lingen som sygehus-
præst og sognepræst 
i Thy gjorde udslaget. 
Og jeg er meget tak-
nemmelig over at være blevet 
kaldet til at virke som jeres kom-
mende sognepræst og som syge-
huspræst på Thisted Sygehus.

Jeg er 51 år og født og opvok-
set i Viby ved Aarhus og i Randers. 
Efter min studietid på Aarhus 
Universitet i 1990´erne har jeg 
haft flere spændende job inden 
for Human Ressource, studiead-

ministration og undervisning for 
sygeplejestuderende. En meget 
personlig oplevelse åbnede mine 
øjne for kaldet som præst - og 

efter studier på Pasto-
ralseminariet er jeg 
stolt over, at mit før-
ste præstejob er i Thy, 
hvor min mors familie 
stammer fra. Herfra 
har jeg mange gode 
barndomsminder fra 
påske- og sommerfe-
rier. Min mand, Mor-

ten, og jeg glæder os til at flytte 
ind i Hillerslev præstegård i slut-
ningen af juni sammen med vores 
to børn Mikkel på 16 og Michaela 
på 9 år.

Morten er opvokset på et 
gartneri i Trige nord for Aarhus. 
Han har læst geologi på Aarhus 
universitet og arbejder som fuld-
mægtig med ledelsesinformation 

i enheden Data & Analyse i Land-
brugsstyrelsen. Måske vil I møde 
ham, når han fotograferer land-
skabet eller fordyber sig i stenene 
i kirkebygningerne rundt omkring 
i Thy. Michaela glæder sig til at 
begynde i 4. klasse på Thy Privat-
skole og lære sine nye klassekam-
merater at kende. Mikkel skal 
tage 10. klasse på en efterskole 
ved Snaptun.

Som præst vil det være vigtigt 
for mig, at kirken er åben for alle. 
Jeg glæder mig meget til at blive 
en del af jeres fællesskab og lære 
menighedsråd, kirkens medarbej-
dere og jer i sognet at kende. Jeg 
ser frem til at videreføre jeres tra-
ditioner i kirken og sognet, men 
er også meget nysgerrig efter at 
høre om, hvilke nye aktiviteter, 
som vi sammen skal realisere.

Så lad os begynde samtalen, 
hvor vi nu kommer sammen: i 
kirken, til møder, fællesaktivite-
ter og i brugsen eller købmanden 
- eller måske bare på et tilfældigt 
møde under en gåtur på mark og 
eng i Hillerslev og Kåstrup eller 
ved fjorden i Sennels.
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Ved Sognepræst Sigrid Kjær

Det har været et mærkeligt forår 
i år. Ingen mennesker i vores kir-
ker, ingen påskefejring, ingen 
dåb, ingen konfirmation og in-
gen vielser. Vi har haft en enkelt 
bisættelse og en begravelse her i 
Sennels. Følgerne har været små, 
men der har været meget hjerte-
varme.

Nu er vores kirke blevet målt 
op, gjort rent, sprittet og vasket 
og har fra d. 18 maj igen fået til-
ladelse til at slå dørene op igen. 
Siddepladserne er blevet afmær-
ket, så du kan trygt komme i kirke 
uden at være bange for, at andre 
mennesker kommer for tæt på. 
Husk, at den tætteste afstand 
mellem to mennesker er et smil, 

og dem har vi masser af. Kommer 
du sammen med en du bor sam-
men med må I gerne sidde sam-
men.

Som reglerne er nu må vi være 
57 mennesker i Sennels kirke. Det 

gælder til gudstjenester, dåb, vi-
elser og bisættelser/begravelser. 
Udenfor gælder det samme antal, 
MEN ved bisættelser/begravelser 
er der en undtagelse, her må der 
udenfor på kirkegården være så 
mange vi ønsker det så længe vi 
overholder afstandskravet om 1 
m. mellem os og 2 m. hvis vi skal 
synge.

Regler mht. hvor mange vi må 
være til gudstjenester og kirkelige 
handlinger kan blive lavet om hen 
ad vejen, så hold dig altid oriente-
ret på vores hjemmeside:

Vi glæder os til at se dig i Sennels 
kirke.

Kirke og corona

www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk
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•••••••••••••  Gudst jenesteliste •••••••••••••

MM Marielouise Mærkedahl
AKF Annie Krogh Foldager
SK Sigrid Kjær
HS Helle Sommer
b. = kirkebil
Kirkebil: Ring dagen i forvejen til: Thisted Taxi, på 97920422.
Oplys:  Regning til Sennels kirke, navn og adresse på afhentningsstedet, tidspunkt for gudstjeneste og  
hvornår gudstjenesten er færdig (varer ca. 60 minutter).

Dato Søndag Sennels Hillerslev Kaastrup

JUNI

7 Trinitatis søndag 9.00 AKF

14 1.s.e.trin. 10.30 SK b. 9.00 SK

21 2.s.e.trin. 9.00 SK 10.30 SK

28 3.s.e.trin. 10.30 MM indsættelse 14.00 MM indsættelse

JULI

5 4.s.e.trin. 10.30 MM

12 5.s.e.trin. 9.00 AKF

19 6.s.e.trin. 10.30 MM b. 9.00 MM

26 7.s.e.trin. 9.00 MM 10.30 MM

AUGUST

2 8.s.e.trin. 9.00 SK 10.30 SK

9 9.s.e.trin. 10.30 SK b.

16 10.s.e.trin. 10.30 SK skovgudst. 10.30 HS konf. 9.00 HS konf.

23 11.s.e.trin 9.00 SK 10.30 MM

30 12.s.e.trin 10.30 MM 9.00 MM

SEPTEMBER

6 13.s.e.trin. 10.30 SK 9.00 SK
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••••••  A k t i v iteter i  k i rke og sog n ••••••

Søndag d. 28. juni, indsættelse, Sennels kirke kl 10.30
Marielouise Mærkedal, vores nye præst i Sennels-Hillerslev-Kåstrup, indsættes ved en festlig gudstjeneste. 
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en lille forfriskning på kirkegården, hvor alle har mulighed 
for at hilse på Marielouise.

Tirsdag d. 30. juni, sommerkoncert, Sennels kirke kl. 19.00
Vi får besøg af fire studerer fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (Clara Glasdam på violin, Gustav 
Ranum på violin, Kirsten Wilbrandt Kjær på bratsch,Oskar Reuben Friis-Hansen på cello), der tilsammen ud-
gør Akela-kvartetten. De vil dele deres yndlingsmusik med os, og spille dejlige værker for os af bla. Mozart 
og Beethoven. Gratis adgang.

Torsdag d. 20 august, 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.
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Søndag d. 16. august, kl. 
10.30, Knudsbjerg plantage, 
Skovgudstjeneste
Tag med i det grønne, og hold 
gudstjeneste med salmer og san-
ge om naturen ledsaget af folke-
musik.
Vi mødes ved talerstolen (ved 
FDF-hytten), medbring klapstol 
eller tæppe. Børn og hunde er 
velkomne. I tilfælde af regn ryk-
ker vi skovgudstjenesten ind i 
Sennels kirke. Hvis du samme 
morgen er i tvivl om, hvor guds-
tjenesten bliver holdt, så ring til 
graverne på tlf.: 40322609. Tag 
gerne madkurven med, så kan vi 
spise sammen i det grønne bag-
efter. Menighedsrådet sørger for 
øl/vand til alle. 

Søndag d. 13. september 
konfirmation, NY DATO 
Sennels kirke kl. 10.00,
Årets konfirmation er flyttet til 
efteråret. 

 
Onsdag d. 23. september, NY DATO sogneudflugt
Årets sogneudflugt er flyttet til september. I år går udflug-
ten via Thyborøn-Agger til den smukke moderne Thybo-
røn kirke, videre sydover til Jens Søndergårds fine lille mu-
seum 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 (senest d. 18-9) til 
Sigrid: 51505035/sikj@km.dk 
eller Gerda 99173892/gaj@thisted.dk

12



Af Lena Skovborg
Foto af Jytte Gill

Kalenderen siger 1. maj. Det er 
forår, og bøgen er sprunget ud. 
Dagene er solrige, og nætterne er 
kolde. Alt er som det plejer, og al-
ligevel er intet, som det plejer. En 
ting fylder næsten alt – Corona. 
Da statsminister Mette Frederik-
sen onsdag den 11. marts sendte 
alle landets skoleelever hjem, gav 
det vist et gip i os alle. Efterføl-
gende har vi alle skullet lære at 
varetage hverdagen på en helt 
anden måde. 

Skolens elever blev i perioden 
12. marts til 3. april nødundervist 
hjemme. Det var ikke nemt at få 
det til at fungere – nogle elever 
følte, at de fik for mange opgaver, 
andre syntes, at de fik for få opga-
ver, nogle følte, at det var svært 
at få et overblik over opgaverne 
til hjemmeundervisningen, nogle 
forældre fik alt for mange advise-
ringer, nogle elever havde brug 
for megen hjælp til at kunne klare 
opgaverne, der var lange venteti-
der på at komme i Matematikfes-
sor, og Aula gik ned. 

Efter et par uger fik vi styr på 
tingene, og vi kunne begynde at 
eksperimentere med personale-
møder, klassemøder og under-
visning i Google Hangout Meet. 
Vi lærte hurtigt, at Google har et 
rigtigt godt og nemt tilgængeligt 
værktøj, som i hjemsendelses-
perioden gjorde, at vi kunne se 
og høre hinanden – det kan på 
ingen måde erstatte det person-
lige møde, men det er langt bedre 
end slet ingen kontakt.

Det glædede mig rigtig meget, 
da jeg modtog denne besked: Vi 
oplever som forældre et meget 
større overblik, og børnene trives 
med at kunne se dagens opgaver 
og kunne “vinge af”, efterhånden 
som de bliver løst. Det er helt fan-
tastisk, så tusind tak for det.

Mandag den 6. april, bedst 
som vi alle troede, at nu var det 
tid til en velfortjent påskeferie, 
meddelte statsminister Mette 
Frederiksen, at skolen skulle 
igangsætte en gradvis og kontrol-
leret genåbning. Det betød, at 
eleverne fra 0. til og med 5. klasse 
mødte i skolen torsdag den 16. 
april. 

Vi fik før genåbningen en 14 
siders vejledning fra Sundheds-
styrelsen – det er rigtig meget 
information at skulle forholde sig 
til. Men vi har stille og roligt ar-
bejdet os igennem vejledningen, 

og da eleverne vendte tilbage 
til skolen, var vi klar til den nye 
hverdag – men hverdagen på sko-
len er MEGET anderledes end før 
Corona-krisen. Eleverne vendte 
heldigvis tilbage til en skole med 
deres gode kammerater og de 
kendte voksne – vi er bare ikke så 
tæt på hinanden, som vi plejer.

Der er stort fokus på forebyg-
gelse af sygdom, hvor især hånd-
vask er kommet i fokus. 
• Alle skal vaske hænder med 

vand og flydende sæbe, når de 
kommer ind på skolen.

• Alle skal vaske hænder i hvert 
frikvarter, efter toiletbesøg, før 
og efter spisning, efter næse-
puds-ning og efter host/nys.

• Alle skal kun anvende engangs-
materialer som f.eks. papirser-
vietter

• Alle voksne skal vaske hænder 
eller bruge håndsprit, når man 

En hilsen fra en helt anderledes skole
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går fra én klasse til en anden.
• Alle skal anvende spritserviet-

ter eller hudvenlige vådserviet-
ter, når man ikke er i nærheden 
af vand og sæbe, fx på ture. Der 
skal vaskes hænder med vand 
og flydende sæbe hurtigst mu-
ligt herefter.

• Der er ophængt vejledning til 
håndvask på alle toiletter.

Faktisk vasker vi hænder så me-
get, at de nu er knastørre. Det 
var da også med et meget stort 
grin, at en elev allerede dag 
to efter genåbningen kunne 
konstatere: ”Jeg tror, at jeg va-
skede hænder flere gange i går, 
end jeg lavede opgaver.”

Eleverne skal helst undervises 
udendørs, og skal de være inden-
dørs, er der krav om, at borde og 
stole arrangeres, så eleverne har 
en afstand på to meter mellem 

hinanden for at forebygge smitte. 
Det har betydet, at eleverne har 
fået nye klasselokaler – vi har ta-
get hallen i brug til undervisning, 
og eleverne skal være i deres eget 
lokale hele skoledagen, og det 
gælder også i SFO-tiden.

Eleverne skal gå ind i skolen af 
andre indgange, end de plejer – 
deres garderober er også blevet 
flyttet.  

Alt overflødigt f.eks. legetøj er 
fjernet eller afmærket som ikke 
tilgængeligt.

Vi har også opfordret til, at for-
ældre ikke følger deres barn ind 
i skolen – men har barnet behov 
for at blive fulgt ind på skolen, 
er man naturligvis velkommen 
til at følge barnet ind. Det føles 
ikke rart, at vi nu skal gå i skole 
på denne besynderlige måde – 
men hvor er det fantastisk at se, 
hvor godt både elever, forældre 

og personale hurtigt har vænnet 
sig til den nye hverdag. Vi husker 
dagligt hinanden på, at det ikke 
er undervisning, som vi er vant til, 
måske nærmere en slags udvidet 
pasning kombineret med nødun-
dervisning. 

6. klasse bliver i skrivende 
stund fortsat nødundervist i hjem-
mene – vi håber rigtig meget, at 
vi snart får lov til også at under-
vise dem på skolen. De modtager 
materiale til at gennemføre dele 
af undervisningen hjemme med 
støtte fra forældrene, i det om-
fang det er muligt. Der er dagligt 
kontakt mellem lærere og elever-
ne i klassen - gennem et virtuelt 
klassemøde. 

Vi er blevet så skrappe udi bru-
gen af Google Hangout Meet, at 
vi hver dag sender morgensang til 
hele skolen, til eleverne i 6. klasse 
og til de elever, der af den ene el-
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ler anden grund fortsat undervi-
ses hjemme. 

Vi ”sender” morgensangen fra 
skiftende klasser, og vi bruger tid 
på at vise resten af skolen, hvor-
dan klas-sens lokale er indrettet. 
Vi voksne må (med god håndhy-
giejne) færdes over hele skolen, 
men det må eleverne jo ikke, så 
de synes, at det er mægtig sjovt 
at se, hvordan der ser ud de an-
dre steder på skolen – så vi filmer 
håndvaske- og toiletskilte, kø-
streger og garderober.

Fredag den 1. maj bød vi 21 
glade og forventningsfulde sko-
leintrobørn (Mejser) velkommen 
på skolen. Deres klasselokale er 
lige nu hallens cafeteria, og deres 
udendørs område er legepladsen 
i skolegården. Det er fantastisk at 
se, hvordan elevtallet på skolen 
er stigende de kommende år – 
men vi har altid plads til flere.

Jeg er helt sikker på, at når vi 
alle gør vores allerbedste i disse 
mærkelige tider, og alles fokus er 
rettet mod sundhed, fællesskab 
og glæde, så går det nok.
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Af Lisbeth Møller

Sommeren nærmer sig med ra-
ske skridt, et af tegnene på dens 
komme er, når badebroen bliver 
sat op nede ved stranden. Og I 
skrivende stund, er broen lige ble-
vet sat op. Det er en lang, stærk 
og solid bro, normalt ikke en bro, 
man har ved stranden med så lille 
et indbyggertal. Men det har vi i 
Sennels, og én af dem, vi kan tak-
ke for det, er Hanne Agerholm, så 
hende har jeg inviteret ind i min 
stue til en snak, om historikken 
bag vores flotte badebro.

Èn af mine ældste erindrin-
ger går over 62 år tilbage, det 
var høsttid, og da vi nåede fyraf-
ten, tog min far os med til Malle 
strand, hvor der var flere andre 

mænd, der også skulle have skyl-
let arbejdsstøvet af sig. Vi badede 
fra det sted, hvor den nuværende 
bro er opstillet, men det var bare 
ud over de skarpe sten. Jeg hu-
sker det bl.a. så tydeligt, fordi jeg 
frøs, da vi kom op af vandet, og 
far blev ved at snakke med de an-
dre mænd, mens vi stod og klap-
rede med tænderne ved siden af.

Der var engen, vandet og 
stranden, og Thorhauges båd, 
som han blev sur over, hvis vi 
kravlede op i.

Intet andet!
Så gik der nogle år og i tres-

serne stillede Thisted kommune 
en bro op bygget af træ. Det var 
stort!

Senere gik ”Alkoholdet” ind 
i arbejdet omkring broen, der 

blev udbetalt 15.000 kr. om året 
til vedligeholdelse og diverse for-
plejning.

Men broen blev dårligere og 
dårligere, der stak søm ud af 
træet, man fik splinter i fødderne 
osv., der manglede nye kræfter. 

Det var det Hanne og Gustav 
(Svinth) tog sig en snak om en 
dag, og de besluttede sig for, at 
det kunne være en idé at starte 
et brolaug. De, der kender Hanne, 
ved, at der ikke er langt fra ide til 
handling. Så Gustav, Erik og Han-
ne kontaktede nogle kompetente 
mennesker, og de startede sam-
men brolauget i 2004.

For at få inspiration og ideer, 
tog gruppen rundt og kiggede på 
broer i området, og i Nykøbing 
fandt de lige den bro, de kunne 

Mit hjertebarn
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tænke sig skulle stå i Sennels.
De indhentede tilbud, men det 

blev vildt dyrt, så Jim Jacobsen 
mente, at stativet, det kunne Hil-
lerslev maskinfabrik bygge langt 
billigere. Som sagt, så gjort!

Aluminiumsrammerne sør-
gede Jim for blev bygget, og 
træarbejdet blev lavet af en flok 
”handymænd” oppe i Gustav Pe-
dersens maskinhus.

Så sommeren 2005 kunne bro-
en sættes op for første gang, så 

der er faktisk 15 års jubilæum i år!
Broen blev økonomisk støttet 

af Borgerforeningen, Fritidsklub-
ben, borgere i Sennels, Thisted 
kommune og Friluftsrådet.

Hanne har været tovholder for 
projektet de første mange år, og 
teamet bag broen har altid sat en 
ære i, at vedligeholde broen, den 
er bl.a. blevet malet hvert år. De 
har haft respekt for deres arbejde 
og den bro, de har brændt for.

Der har været nogle år, hvor 

det var lidt svært at få frivillige til 
at hjælpe med arbejdet omkring 
broen, men det løste sig, og nu 
har et helt nyt team taget over, 
og forløbelig ser det ud til, at det 
fungerer, broen står der igen, 
stolt og stærk.

Hanne valgte at gå ud af brolau-
get, fordi hun blev frustreret 
over, at Sennels borger- og udvik-
lingsforeningen m.fl. oprettede 
idegrupper til fornyelse af strand-
området, uden at lytte eller indgå 
i et samarbejde med brolauget. 
Hanne mener, at strandområdet 
gerne må ændres, men man skal 
være tro mod naturen og det op-
rindelige område, det skal jo nø-
dig ende med at blive et tivoliland 
med vandrutchebaner og store 
legepladser. Og det, kan Hanne jo 
egentlig have meget ret i.

Broen bliver taget ned hvert 
efterår, og det er ikke fordi, man 
ikke vil hjælpe vinterbadere el-
ler andre, det er udelukkende 
fordi vores vind og vejrforhold 
ville ødelægge broen, og en til-
svarende bro ville i dag koste ca. 
400.000 kr.

Så Hanne håber, at det brolaug, 
der har overtaget hendes hjerte-
barn, vil passe lige så meget på 
broen, som opstartsgruppen gjor-
de, for så har Sennels by nemlig 
en skøn bro i mange år frem.

Og broen vil vi jo meget nødig 
undvære, det er jo et aktiv for 
vores by. Så tak til Hanne og op-
startsgruppen for et godt arbejde 
for området, og også en tak til jer, 
der har taget over.

17



Konfirmander 
13. september 2020
Gustav Sandbæk Sunesen
Jakob Holm Kjærsgaard
Jens Holm Rishøj
Jonathan Rokkjær
Kristoffer Bunk Kudsk
Marcus Søgaard Møller

Noam Emil Thonsgaard Klainberger
Oliver Andersen
Amalie Korgaard Kold
Caroline Ishøy
Emma Vestergaard Ladefoged
Frida Myrup Heesgaard
Jasmin Morberg Augustinus
Karen Sigaard Ager Jensen
Maria Hedegaard Münchow

Aktivkomiteens arrangementer er indtil videre aflyst, men skulle det mod forventning blive muligt 

at afholde et arrangement, så hold øje med opslag hos købmanden eller se husavisen, som ligger på 
Fjordglimts hjemmeside.  

Vi håber, at kunne afholde anderledes uge, den 18.-21. august 2020.

Aktivkomiteen/Plejehjemmet

Besøg kirkens hjemmeside: 
www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk
Her finder du et hav af oplysninger vedr. vore kirker, gudstjenester, 
aktiviteter og arrangementer, personregistrering samt links og 
kontaktoplysninger for ansatte og menighedsråd i alle tre sogne. 
Hjemmesiden bliver løbende opdateret.

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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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
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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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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
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 »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 


