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ADRESSER

Pastoratets hjemmeside: www.hssv.dk

HEM
Graver:

Poul Johan Hansen, Granlyvej 9, Norup
Tlf. 98 57 10 39 / 29 42 85 10
Træffes i graverhuset fredag 10-12

Kirkeværge:
 Anton Kristensen, Skovtoften 12
Tlf.: 24 44 56 94 · Mail: antonk@sport.dk

Formand:
Jens Hammer, Vest Hemvej 13, 9550 Mariager
Tlf. 98 54 25 60 · Mail: jens.j.hammer@gmail.com

SEM
Graver:

Rasmus Petersen, Semvej 29
Tlf.: 98 55 00 56 / 40 33 00 46

Kirkeværge:
Karen Andersen, Semvej 10, Tlf.: 98 55 00 19

Formand:
Vera Jensen, Fuglsangsgade 1 C
Tlf.: 98 55 02 02 · Mail: sem.veraj@gmail.com

SVENSTRUP
Graver:

Bente Mogensen, Søbjergvej 10
Tlf.: 24 48 00 81

Gravermedhjælper: 
Bibi Møller Petersen

Kirkeværge:
Gert Dalsgaard, Bolsbjergvej 7, tlf.: 28 30 43 76

VESTER TØRSLEV
Graver:

Bente Mogensen, Søbjergvej 10, tlf.: 24 48 00 81
Gravermedhjælper: 

Bibi Møller Petersen
Kirkeværge:

 Karlo Thestrup Pedersen, tlf.: 98 55 50 90
Formand for fælles menighedsråd 
Vester Tørslev/Svenstrup:

Stella Andersen, Tørslev Bygade 12
Tlf.: 98 55 51 83 · Mail: stella@post12.tele.dk

PRÆST & KIRKEKONTOR

Sognepræst Cicilie Poulsen
Hemvej 15, Hem, 9550 Mariager 

Tlf.: 98 55 00 30 / 23 80 89 19 · Mail: cip@km.dk
Træffetid: 8.00 - 9.00

SANKETILLADELSER

Henv. Jens Hammer, Vest Hemvej, 
tlf. 98 54 25 60

Af sognepræst
Cicilie Poulsen

LIVETS GANG

Fødsel
Ugifte kan få registreret faderskabet til deres barn. 
Det sker lettest ved, at forældrene underskriver en 
omsorgs- og ansvarserklæring sammen med 2 vid-
ner. Blanketten fås på fødeafdelingen. Præsten skal 
have denne blanket inden 14 dage efter fødslen.  
Sker dette ikke, vil statsamtet rejse faderskabssag.
Dåb · Navn
Dåb kan finde sted søn- og hellig dage. Dåbsdagen 
aftales i god tid med præsten. En uges tid før 
dåben mødes forældrene og præsten. Dåbsritualet 
gennemgås og barnets navn aftales. Forældrene 
opgiver navn og adresse på mindst 3 faddere. 
Ønsker man ikke barnet døbt, skal barnets navn 
alligevel meddeles til præsten, som registrerer det 
og meddeler det videre til folkeregistret. Barnet 
skal navngives senest 6 måneder efter fødslen.
Bryllup
Vielsesdatoen aftales i god tid med præsten. På 
borgmesterkontoret udstedes en prø velses attest, 
som er gyldig i 4 måneder. Begges dåbsattester, 
personnummerbeviser samt evt. skilsmissepapi-
rer medbringes. Et par uger før vielsen aftales en 
samtale med præsten. Vielsesritualet gennemgås 
og salmevalg m.m. aftales. Til denne samtale med-
bringes alle papirer fra borgmesterkontoret.
Dødsfald
Dødsfald skal meldes til præsten. Dette gælder 
også, selv om afdøde måske ikke var medlem af 
folkekirken og ikke ønskede en præst til begravelse 
eller bisættelse. Sammen med de pårørende udfyl-
der præsten eller bedemanden dødsanmeldelse til 
myndighederne. Afdødes dåbs- eller navneattest og 
evt. vielsesattest vedlægges. Tidspunktet for begra-
velsen eller bisættelsen, salmevalg m.m. aftales ved 
en samtale med præsten. Et bedemandsfirma kan 
hjælpe med de øvrige prak tiske ting.
Digital selvbetjening
Med den nye lov om digital selvbetjening skal den 
enkelte borger nu gå på nettet (borger.dk) og dér 
foretage de relevante ansøgninger og anmeldelser 
til kirkekontoret.
Besøg · Samtale · Sjælesorg
Præsten tager gerne på besøg. Aftal tid om sam-
tale, andagt eller altergang i hjemmet, på sygehus 
eller plejehjem. Du er også velkommen hos præs-
ten i præstegården.

Mørket omslutter os nu næsten helt. Det 
er tid til refleksion. Refleksion over den 
tilværelse vi er en del af. Tiden er til at 
kigge ind og se på det vi ikke er så glade for 
at se, førend vi i det kan forvandles og se 
fremad ind i det nye lys. Det lys der opstår 
ved juletid, ved fødslen af barnet - Jesus 
barnet. Det barn der netop blev født for, at 

Julen er symbolet på kærligheden og livet

vise os, hvad kærligheden er. En kærlighed 
som oftes er modsat det vi forestiller os. 
Det der er oppe er nede og det der er nede 
er oppe bliver der sagt. Kærligheden er 
livet.  Det er det julen er symbolet på. Bar-
net som kalder på kærlighed for, at blive set  
nøjagtigt som det, det er, et menneske.

Kærligheden er en sjov størrelse. Når vi 
mennesker tænker kærlighed - tænker vi 
på alt det som er romantisk. To lys på et 
bord og en at holde i hånd. En at elske. Alt 
det som er lys, varme og barmhjertigt. Men 
kærligheden er ikke altid barmhjertig, lys og 
varm, den kan også være ubarmhjertig,  



54

FRA KIRKE OG SOGN

Påmindelse
Ved gudstjeneste og andre kirkelige hand-
linger er det tilladt for kirkebil og andre, at 
køre ind på kirkegården og frem til våben-
huset, såfremt at automobilet medfører 
gangbesværede.

På kirkens vegne Graver Poul Johan

Generelle oplysninger 
Alle der ønsker en samtale med præsten og 
ønsker et hjemmebesøg, kan kontakte mig 
på telefon 23 80 89 19, så kan vi aftale en tid.
Jeg vil gerne pointere, at der er tavshedspligt.
Alle der ønsker det, kan komme til alters i 
hjemmet eller i kirken. Kan du ikke komme 
op til alteret, så aftal det med præst eller 
kirketjener, og nadveren vil blive bragt til 
dig på din plads i kirken.
Kan du ikke komme i kirken, kontakt da 
præsten og aftal altergang i hjemmet.

Organist og korleder
Amanda Vandt Ellekilde

Tlf: 26 29 70 30

Øvetider:

Jubilatekor:
 17.00 - 18.50

 kold og brutal sådan som langfredag var en 
del af vejen til opstandelsen i kærlighedens 
lys. Kærlighed er ofte det modsatte af det vi 
tror. Tror at vide den er.

Profeten Almitra talte med en kraftfuld 
røst, da han blev spurgt om, hvad kær-
lighed er.

Når kærligheden kalder jer, så følg den. Er 
dens vej end stejl og stenet. Og favnes I af 
dens vinger, da giv jer hen til den. Skulle I 
end såres af det sværd, som er skjult i dens 
svingfjer.

Skulle I end såres af det sværd, som er skjult 
i dens vingefjer. Og når den taler til jer, tro 
den, om end dens røst skulle sønderrive 
jeres drømme, som nordenvinden forøder 
havens blomster.

Thi ligesom kærligheden kroner jer, skal 
den korsfæste jer. Ligesom den øger 
jeres vækst, skal den også sørge for jeres 
beskæring. Ligesom den hæver sig til 
jert højeste og kærtegner jeres spædeste 
kviste, der sitrende strækker sig mod so-
len, således skal den også nedstige til jeres 
rod og ruske dens klamrende fæste i dy-
bet.

Som markens neg sanker den jer til sig. Den 
tærsker jer for at gøre jer nøgne. Den sigter 
jer for at rense jer for avner. Den kværner 
jer til hvidhed. Den ælter jer til I er smidige; 
og da overlader den jer til sin hellige ild, 
at I kan blive helligt brød til Guds hellige 
gæstebud.

Alt dette skal kærligheden gøre mod jer, 
at I må kende hjertets hemmeligheder og 
ved dette kendskab blive en del af livets 
hjerte.

Men dersom I af angst kun vil søge kær-
lighedens fred og kærlighedens glæder, 
da er det bedre for jer, om I dækker jeres 
nøgenhed og begiver jer bort fra kær-
lighedens tærskelo.

Til den uomskiftelighedens verden, hvor I 
skal le, men ikke al jeres latter, og græde, 
men ikke alle jeres tårer.

Kærligheden giver intet andet end sig selv 
og tager lun sig selv. Kærligheden besid-
der ikke og vil ikke besiddes; Thi for kær-
ligheden er kærlighed alt.

Når I er opfyldt af kærlighed, sig da ikke: 
“Gud har taget bolig i vort hjerte”; men 
snarere skal I sige: “Vi dvæler i Guds hjerte”.

Og tro ikke, I kan bestemme kærlighedens 
kurs; thi dersom kærligheden finder jer 
værdige, skal den bestemme jeres kurs.

Kærligheden har intet andet begær end at 
opfylde sig selv. Men dersom I elsker og dog 
må begære, lad da jeres begær være disse:

At opløses og blive som en rislende bæk, 
der synger sin sang til natten; At kende den 
alt for store følsomheds smerte; At såres 
af jeres egen indsigt i kærligheden; og at 
udgyde jert blod modstandsløst og med 
fryd. At vågne ved morgengry med et be-
vinget hjerte og med taksigelse for en ny 
dag at leve i kærligheden højder; at vende 
hjem ved aften opfyldt af taknemmelighed; 
og da at overgive jer til søvnen med lovs-
ang på læberne og en bøn for den elskede 
i hjertet.

Det, som er liv, kan ikke dø.
Det, som er lys, kan ikke være mørke.
Det, som er kærligheden, kan ikke være 
frygt.
Kærligheden er hvad du er.
Kærlighed.

Dermed vil jeg med Jesu fødsel i vente og 
i denne forvandlingens tid ønske alle en 
rigtig glædelig jul.

Sognepræst
Cicilie Inge Poulsen

Nyt fra Sem
Dybt hælder året i sin gang,
snart ødes eng og lund,
farvel med al din lyst og sang,
du korte sommerstund!

Ja, den sang vi til højskoleaften i Sem For-
samlingshus her den 7. november, og det er 
da også den mørke tid, der forestår. Som-
mertidens afslutning betød en markant ko-
rtere eftermiddag, ligesom lyset har svært 
ved at trænge igennem om morgenen. Hos 
mig går det altid sådan, at mit forbrug af 
levende lys stiger ligefrem proportionalt 
med mørkets komme, og jeg glæder mig 
til at få julepynten fundet frem, så huset er 
julesmykket til første søndag i advent. Hvis 
glæderne ikke lige er der, så må vi prøve at 
finde dem.

Om kort tid slutter kirkeåret, og i løbet af 
yderligere en måned er året 2018 ifølge 
kalenderen også helt opbrugt, og vi kan 
tage fat på 2019. Ofte synes jeg, at tiden 
løber lidt fra mig. Engang imellem  
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kunne jeg godt ønske, at jeg kunne holde 
lidt igen på hastigheden, hvormed årene 
forsvinder, men det er trods alt nok godt 
nok, at man ikke kan den slags. 

I Sem har vi fået kigget på det sidste nye 
problem, vi har fået på halsen, nemlig de 
såkaldt usikre gravsten. Menighedsrådet 
og Rasmus har gennemgået hver eneste 
sten på Sem kirkegård for at konstatere, 
om der skal tages foranstaltninger for at 
sikre dem. Det var egentlig ikke så slemt. 
Menighedsrådet har efter råd fra en profes-
sionel stenhugger bestemt, at de relativt få 
usikre sten skal limes, og det vil blive ord-
net til foråret, når den slags arbejde af hen-
syn til vejret kan gøres.

På Sem kirkegård har vi fået plantet nogle 
meget smukke roser på den plads, hvor 
førhen den kæmpe store takskugle stod. 
Til foråret kommer der et klatrestativ op til 
roserne at gro på, og to gamle bænke bliver 
istandsat og stillet derom. Så bliver der et 
fint lille sted, hvor man kan sidde med sine 
tanker og nyde blomsterne og fuglesangen. 
Det glæder vi os til. 

Sem Aftenhøjskole har fået en flyvende 
start med tre rigtig gode og spændende 
foredrag i efterårssæsonen, og julehyggen 
er jo lige om hjørnet. Her vil Mette og Hen-
rik Kristensen fra Sem fortælle om vor nylig 
afdøde nationalpoet, Benny Andersen. Der 
vil sikkert også blive lejlighed til at synge 
et par af hans dejlige sange, men der bliver 
også tid til et par julesange, de traditionelle 
æbleskiver og gløgg. Det er blevet en rigtig 
dejlig måde at slutte efterårssæsonen af 
på. Efter nytår er der 2 spændende fore-
drag i januar og februar og den lige så tra-
ditionelle, festlige afslutning på sæsonen i 
marts måned med ”Historien om giro 413”. 

Nu glæder vi os til julemånedens arrange-
menter, først og fremmest en meget, meget 

fin julekoncert i Hem kirke med Vocama-
nda koret under ledelse af vor fantastisk 
dygtige organist Amanda Vandt og Elle-
kilde og med vores tidligere mindst lige 
så dygtige organist, som også er Amandas 
ægtefælle, Jørgen Ellekilde ved orglet. Kon-
certen er gratis, og jeg kan kun på det kraft-
igste opfordre alle til at komme og over-
være den. Det er onsdag, den 12. december 
kl. 19.00 i Hem kirke.

Her i 2018 tændes juletræet i forbindelse 
med gudstjenesten i Svenstrup kirke sønd-
ag, den 2. december kl. 14.00, men vi skal 
da også have vores juletræ tændt ved Sem 
kirke. Det sker allerede lørdag, den 1.ste 
december kl. 16.00. Kom og vær med til at 
påbegynde julen. Menighedsrådet er vært 
ved et lille glas vin og en småkage i våben-
huset. 

I skrivende stund er der kun en uge, til 
Sem kirkes fine kirkeskib officielt skal 
indvies. Jeg glæder mig til at fortælle om 
begivenheden i næste nummer af kirke-
bladet, men jeg håber, at rigtig mange 
mennesker vil deltage i festgudstjenesten 
og den efterfølgende kirkefrokost i Sem 
Forsamlingshus.

Til slut vil jeg da allerede nu erindre om 
den meget smukke, liturgiske gudstjeneste, 
som der efterhånden også er blevet tradi-
tion for, vi afholder i Sem kirke. Det bliver 
denne gang søndag, den 3. februar 2019, kl. 
16.00, og her medvirker Jubilate koret un-
der ledelse af organist Amanda Vandt Elle-
kilde. Jeg behøver vist ikke at erindre om, 
at der afsluttes med kaffe og hjemmebagte 
fastelavnsboller, bagt af Steffen Rolighed. 
Dem kan de fleste huske med glæde. 

Jeg ønsker alle en rigtig god og glædelig jul 
og alt godt for Firkløverkirkerne i 2019.

Vera Jensen

Præstegården i Hem havde iklædt sig de 
smukkeste efterårsfarver da den søndag 
den 14. oktober bød velkommen til  Niels 
Reiters kunst og udstilling.

Fernisering i Hem Sognegård

Formanden for Hem Menighedsråd Jens 
Hammer og Sognepræst Cicilie Inge Poul-
sen bød velkommen til Fotograf Niels  
Reiter og de fremmødte gæster.

Samtlige billeder har navne opkaldt efter  
personer, ting som Niels Reiter  forbinder 
med dem. Dette billede forbinder han med 
isbjørnen Knuth.

Billederne er reproduceret på aluminium 
som giver billederne et særligt smukt skær.

Niels Reiter skildrer skønheden i det upå-
agtede. Her er det Hobro Kirke der skildres.
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SIDEN SIDST

Hem Kirke:
BEGRAVELSE: 

Eigil Hansen

BISÆTTELSE: 
Aase Kramer

Svenstrup Kirke:
DÅB: 

Lukas Dahl

BEGRAVELSE: 
Ella Andersen

Nicolaj Sørensen

Usikre gravsten
Forleden besøgte jeg min bedstefars grav-
sted på Mariager kirkegård. Jeg er grav-
stedsejer af gravstedet. Gravstedet havde 
fået et ”bolsjebånd” om sig som markerede 
at gravstedet var usikker.

Min bedstefar boede på gården ”Mem-
strup” i Fjelsted. Her mistede han sin første 
kone, 46 år gammel.

Han satte dette smukke mindesmærke 
over hende i 1919. Det vil sige at det nu har 
stået her i 100 år .

Har oplevet mange storme og alt slags  
uvejr. I dag er det usikker?

Jeg viste jo godt hvordan det forholdt sig. 
Også på Firkløverkirkernes kirkegårde er 
vi i gang med en lignende opgave.

Det skyldes en ulykkelig hændelse på en 
kirkegård i København, hvor en 2-årig 
dreng blev dræbt under en væltet gravsten.
Arbejdstilsynet har været på besøg på flere 
kirkegårde  og har afgivet påbud.

Er en sten over 60 cm skal den kunne klare 
et tryk på 35 kg foroven. Arbejdstilsynet 
mener at ”kan en sten rokke, så kan den 
vælte, og dermed gøre skade”.

Det er menighedsrådets ansvar at kirke-
gården er et sikkert sted, både for besø-
gende og for kirkens ansatte. Derfor har vi 
taget kontakt til gravstedsejere med usikre 
gravsten.

Kirkegården er det sted hvor vi ærer og 
mindes dem der var engang. Det er her 
vi kan sidde og tænke tilbage på dem vi 
savner.

DET ER IKKE EN LEGEPLADS FOR BØRN.

Stella G. Andersen

Julekoncert 
i Hem Kirke 

DEN 12. DECEMBER 2018 KL. 19.30
Julekoncert med vokalensemblet Vocamanda.

Korets repertoire er klassisk vokal musik, både verdslig og kirkelig, spændende 
fra tidlig musik over romantikken til nyere kompositionsmusik.

Koret ledes af Amanda Vandt Ellekilde

Amanda Vandt Ellekilde er uddannet violinist og organist. 
Desuden har hun kandidat i klassisk kor og 

ensembleledelse.

Korets faste akkompagnatør er organist og pianist 
Jørgen Ellekilde.

Julekoncerten vil byde på dansk og engelsk julemusik med bl.a. N.W. Gade, 
Jacob Lorentzen m.fl.

Der vil også mulighed for at synge med på fællessalmer.

Alle er velkomne
Sognepræsten og Menighedsrådene i Firkløverkirkerne
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Kirkelig Forening for 

PROGRAM 2018-2019
Hvor andet ikke er nævnt begynder

møderne kl. 19.30 og slutter ca. 22.00.
Henvendelse om møderne til 

Formand Jette Rolighed 30 82 96 40.

13. december
Efeserbrevet kap. 1. Hos Niels Fynbo, 
Præsthøjvej 1, Skrødstrup

17. januar
Efeserbrevet kap. 2. Hos Steffen og Jette 
Rolighed, Semvej 24, Sem

7. februar
Efeserbrevet kap. 3. Hos Kirsten Møller, 
Maren Finds Dalen 7.1.6, Mariager

28. februar
Efeserbrevet kap. 4. Hos Steffen og Jette 
Rolighed, Semvej 24, Sem

Kirkens korshær: 
100 kr. via sms: KK 1231
Bankoverførsel: 9541 - 540 1429
Mobile Pay på tlf. 40 16 87 88 

Kirkelig Forening for Indre Mission:
Bankoverførsel: 7170 - 221 2631
Mobile Pay på tlf. 26 89 22 60

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler:
Bankoverførsel: 7170 - 225 7453
Mobile Pay på tlf. 30 50 40 54

KFUM og KFUK: 
100 kr. via sms: GAVE til 1919
Bankoverførsel: 8075 - 14 0685
Mobile Pay på tlf. 60 21 44 03

Dansk Sømands- og Udlandskirker: 
Bankoverførsel: 4400 - 4525 2100 49

Det Danske Bibelselskab:
Bankoverførsel: 3001 - 900 0488 

Åbne Døre:
Bankoverførsel: 1551 - 389 4622
Mobile Pay på tlf. 42 70 77 81

Kristelig handicapforening:
Bankoverførsel: 7780 196 0806 
Mobile Pay på tlf. 40 20 86 60

Blå Kors:
Bankoverførsel: 1938 - 897 3700 120
Mobile Pay på tlf. 30 33 01 50

Afrika in touch:
Bankoverførsel: 8401 - 127 5660

Folkekirkens Nødhjælp:
Bankoverførsel: 4183 - 540 0023
Mobile Pay på tlf. 50 60 20 40

Lokal julehjælp: 
Bankoverførsel: 9323 konto 000-56-13205

BIDRAGSYDERLISTE:

WWW - M.M.
•  Hem, Sem, Svenstrup,  

Vester Tørslev pastorat . . . . . .  www.hssv.dk

• Hem Kirke  . . . . . . . . . . . . .  www.hemkirke.dk

• Bibelen. . . . . . . . . . . .  www.bibelselskabet.dk

•  Andre sogne, stifter, 
folkekirken m.m. . . . . . .www.folkekirken.dk

• Debat, chat, kontakt . . . . . . www.JesusNet.dk

• Andagt, leksikon m.m.  www.detmedgud.dk

• Bibelmaraton m.m.. . . www.cyberkirken.dk

• Børnefamilier  . . . . . . . . . . .  www.barnetro.dk

•  Anonym  
sjælesorg. . . . . . .sjaelesorg@folkekirken.dk

”Et Ord til Dagen” 
- et andagtshæfte med dag-for-dag tekster. 
Fås hos sognepræsten eller ved henvendelse 
til UBC, tlf. 33 34 01 12 eller www.ucb.dk

GODE TILBUD
Sct. Nicolai-tjenesten: 70 12 01 10
Ring, når du har brug for én at tale med. 
På 70 12 01 10 møder du én, der vil lytte 
til dig. Først og fremmest et medmenneske, 
og ikke en specialist. Her er mulighed for 
en personlig, men helt anonym samtale, og 
alle ved Nicolai-Tjenesten har selvfølgelig 
tavshedspligt.
Telefonerne er åbne hver dag fra kl. 19.00 
om aftenen og frem til kl. 3.00 om morgenen.
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Brug din Kirke
Søndag den 9. september blev en ganske 
særlig dag i Sem Kirke.

Tidlig fra morgenstunden valfartede mange 
mennesker mod kirken. Det var ikke juleaf-
ten, så noget særligt måtte der da være.

Jo, det viste sig at de 4 piger med barndom-
shjemmet på Annexgården i Sem og de 4 pi-
ger fra forpagterboligen ved Hem præstegård 
skulle arrangere fætter og kusine fest.

De fik den gode ide at starte dagen med  at 
deltage i højmesse i Sem kirke

Karen og Bente fra Annexgården

Alle kirkegængerene glædede sig over den 
smukke gudstjeneste som sognepræsten 
holdt. Prædiken var Lukas evangeliet.

Det var også den dag hvor den nye salme-
bog: 100 salmer blev indviet af organisten  
og kirkesangeren.

På smukkeste vis fremførte Amanda og Mik-
kel salmen ”Fra vest står blæsten” af Erik 
Sommer og Lisbeth Smedegård Andersen.

Fra vest står blæsten ind mod
De lave fyrrehegn.
Der danser skyggedans med mørkets magter
Mens skyr går og kommer
Med tågedis og regn
Og vådt og vissent løv i kælderskakter.

Efter kirkekaffen skulle gæsterne videre til 
frokost i Sem forsamlingshus, medens de 
øvrige kirkegængere skulle hjem til frokos-
ten ved køkkenbordet.

Stella G. Andersen

Hverdagens små smil
Jeg gik en tur på Mariager Kirkegård. Da 
jeg stod ved vandhanen ”følte jeg mig 
iagttaget”.

I det store træs hulrum stod 2 små nis-
ser og fulgte med i hvad der skete ude på 
kirkegården.

Det måtte jeg dog tage et billede af. Jeg 
har senere fået at vide at de har stået 
der i flere år.
Hyggeligt.

Stella G. Andersen
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GUDSTJENESTELISTE 
Hem, Sem, Vester Tørslev og Svenstrup sogne

December
2. december 1. søndag i advent 

Matt. 21-1-9
Svenstrup kl. 14  Jubilatekoret synger julen ind

9. december 2. søndag i advent

Luk. 21.25-36
Sem kl. 10.30

12. december Julekoncert med Vocamanda

Hem kl. 19.00

16. december 3. søndag i advent

Matt. 11.2-10
Omegnens kirker

23. december 4. søndag i advent

Joh. 1.19-28
Omegnens kirker

24. december Juleaften 

Luk 2.1-14 el. matt.1.18-25
Hem kl. 11.00
Vester Tørslev kl. 14.00
Sem kl. 15.30

25. december Juledag

Luk. 2.1-14
Svenstrup kl. 10.30

26. december 2. juledag

Matt. 23.34-39
Omegnens kirker

30. december Julesøndag 

Luk. 2.25-40
Hem kl. 10.30

Januar
6. januar  Helligtrekongers søndag

Matt. 2.1-12
Vester Tørslev kl. 10.30

13. januar 1. søndag efter Hellig Trekonger

Luk.2.41-52 el. Mark. 10.13-16
Hem kirke kl. 10.30

20. januar 2. søndag efter Hellig Trekonger

Joh. 2.1-11
Svenstrup kirke 10.30

27. januar 3. søndag efter Hellig Trekonger

Matt. 8.1-13
Omegnens kirker

Februar
1.februar Familiegudstjeneste

Tema: Lyset
Vester Tørslev kl.17.00

3. februar 4. søndag efter Hellig Trekonger

Kyndelmisse
Sem kl. 16  Liturgisk Gudstjeneste

10. februar Sidste søndag e.h.3k.

Matt. 17.1-9
Vester Tørslev kl. 10.30

17. februar Septuagesima

Matt. 20.1-16
Hem kirke kl. 10.30

24. februar Seksagesima

Mark. 4.1-20
Svenstrup kirke kl. 10.30

GRATIS KIRKEBIL 
Kørsel til gudstjeneste kan bestilles dagen før (senest kl. 21.00) ved at ringe til

Mariager Taxi - 98 54 15 85 
Tilbuddet gælder i alle 4 sogne i pastoratet.

Kløver Bladet udkommer 4 gange årligt. Oplag ca. 400 stk. Ansvarshavende: Menighedsrådene.
Stof til næste blad modtages meget gerne. Sidste frist for aflevering er den 10. februar 2019.

Diverse navngivne indlæg giver ikke nødvendigvis udtryk for den ansvarshavende redaktørs mening.


