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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@dlgtele.dk

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: 
Britta Meir Jensen

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

VESTER TØRSLEV
Graver:

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

Britta Meir Jensen
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

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.
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Af sognepræst
Cicilie Poulsen

Fastetid

I skrivende stund er vinterferien godt 
i gang. Vinter Olympiaden kører på sit 
højeste i fjernsynet og influenzaen rammer 
os alle hårdt i disse tider. 
 I dag er Askeonsdag. Askeonsdag indle-
der den kristne fastetid, som dog fortrins-
vis fejres af katolikker. I de 40 dage som 
fastetiden varer, fra askeonsdag til påske-
dag, opfordres de troende til særlig inten-
sivt at bede, gøre godt og faste. Det er uvist, 
hvor langt tilbage traditionerne med aske-
onsdag går. Den ældste kildeomtale går 
tilbage til år 960 og man ved at i 1091 ind-
føres askeonsdag som fast tradition i hele 
den katolske verden.
 Askeonsdag falder onsdag efter fastelavns 
søndag. Fastelavns søndag er den syvende 
søndag før påskedag, Fasten starter officielt 
askeonsdag og altså ikke fastelavnssøndag, 
og varer frem til påskedag. I alt 40 dage.
 Højdepunktet ved askeonsdagsmessen 
er, når menigheden ved alteret får teg-
net et kors på panden med asken eller får 
strøet aske i håret. Asken stammer fra det 
foregående års palmesøndags palmegrene, 
i Danmark: buksbom-grene, og symboli-
serer menneskets forgængelighed og 
kalder på omvendelse. Samtidig er asken 
et tegn på påsken og sagnet om fugl Fønix, 
som opstår af sin egen aske.
 Fasten starter altså for alvor i dag ons-
dag den 14. februar 2018 og varer 40 da-
gen indtil påske. 
 At fasten skulle vare i 40 dage, blev 
besluttet på det første retslige kirkemøde 
for hele kirken i Nikæa i år 325. Der var tale 
om en symbolsk efterlignelseshandling. Det 
mest kendte eksempel på faste i Bibelen er 

den faste, som Jesus holdt ifølge de tre første 
evangelier. Før han begyndte sit offentlige 
virke som prædikant, helbreder og læremes-
ter, opholdt han sig i ørkenen i 40 dage, hvor 
han fastede. Det er hovedbegrundelsen for, 
at kristne faster netop 40 dage. Evangelierne 
fortæller, at mens Jesus fastede i ørkenen, 
blev han fristet af Djævelen på forskellige 
måder. Der ligger altså et aspekt af kamp 
mod det onde i det at faste. Jesus overvandt 
Djævelens fristelser, og det samme kan være 
et mål for en kristen, der faster.
 At faste betyder at afholde sig fra noget 
i en periode, for eksempel mad og drikke 
eller bare bestemte slags mad og drikke. 
En patient kan blive bedt om at møde op 
på sygehuset på fastende hjerte, det vil sige 
uden at have spist noget forinden. Men  
oftest har faste en religiøs begrundelse. 
 Faste findes i mange religioner. Mange 
kender til den muslimske fastemåned, 
Ramadan, hvor muslimer verden over af-
holder sig fra at indtage mad og drikke 
i dagtimerne. Denne tradition har både 
ligheder med og forskelle fra den kristne 
faste. Ligheden er, at fasten varer en fast-
lagt periode, som er knyttet til en bestemt 
afgørende begivenhed i religionens histo-
rie. I islam den første åbenbaring til Mu-
hammed. I kristendommen forberedelse 
til Jesu død og opstandelse i påsken. For-
skellen er, at muslimer gerne må spise før 
solopgang og efter solnedgang, hvorimod 
kristne må spise hele døgnet; til gengæld er 
der begrænsninger for, hvilke typer mad og 
drikke kristne indtager, når de faster.
 Faste kan være et kontroversielt begreb 
blandt kristne. Nogle kristne, der ikke selv 
faster, mistænker dem, der faster, for at 
ville opnå en højere status ved at faste. Det 
kan enten være en højere status i forhold til 
Gud gennem sin handling - også kaldet ger-
ningsretfærdighed - eller en højere status 
i andre menneskers øjne, noget som Jesus 
dog betegnede som hykleri i Matt. 6,16.
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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:
Spirekor:
 Tirsdag  
kl. 15.30 - 16.30
Jubilatekor:
 17.00 - 18.50

 Der er dog også en bred enighed om 
blandt de kristne, at dette er falske beskyld- 
ninger. I stedet understreger mange, at de 
faster for at få fokus på nogle andre ting 
end dem, der optager dem til daglig. Fasten 
kan også være knyttet specifikt til boden og 
det at man i boden møder sig selv - sådan 
som man er med alt hvad mennesket inde-
holder af godt og ondt. Faster man for at 
kompensere for de synder, man har begået, 
vil nogle dog mene, at man er på grænsen 
til, at ville fortjene tilgivelse eller retfær-
diggørelse fra Gud.
 Den strengeste form for faste er den, 
hvor man ikke må spise eller drikke noget 
som helst eller kun må drikke vand. Det er 
dog langtfra almindeligt at faste på denne 
måde i dagevis. Ofte betyder fasten blot, at 
man skærer ned på antallet af hoved- og 
mellemmåltider, samt at man holder sig fra 
bestemte slags fødevarer, typisk enten kød 
eller alle animalske produkter. Det er også 
udbredt at faste fra nydelsesmidler som for 
eksempel alkohol.

 Især i de senere år er fastebegrebet ble-
vet udvidet til også at kunne omfatte andre 
ting end mad og drikke. Nogle kristne væl-
ger i stedet for at faste fra mad at faste fra 
for eksempel fjernsyn eller internet. Her er 
begrundelsen typisk, at man vil have bedre 
tid til at bede til Gud, læse i Bibelen eller 
være til stede for andre mennesker - være 
mere nærværdende.
 Selvom det er langt de færreste i dagens 
Danmark, der faster, har fastelavn bevaret 
en stor folkelig gennemslagskraft, især 
blandt børn. Oprindeligt var fastelavn en 
fest, hvor folk i alle aldre men allermest  
unge mennesker gjorde sig umage for at 
nyde tilværelsens goder så meget som 
muligt, inden man måtte undvære dem i 
fastetiden.

Ønsker jer alle en rigtig god faste, efter-
tænksomheds- og refleksions tid.

Sognepræsten
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FRA KIRKE OG SOGN

Lidt nyt fra Sem
Når der skal skrives indlæg til kirkebladet, 
begynder jeg som regel med at læse det, 
jeg skrev i forrige nummer, for ligesom 
at samle tråden op fra sidst. Således også 
denne gang. 
 Da jeg skrev sidste gang, var vi i no-
vember, og jeg tænkte på Casper Johannes 
Boyes dejlige salme fra 1833: Dybt hælder 
året i sin gang. Dengang blev det mørkere 
og koldere for hver dag.
 Nu er den første sang, der falder mig ind: 
Det er i dag et vejr. Solen skinner, og hvis 
man bliver inden døre, kan man godt bilde 
sig selv ind, at foråret allerede er kommet, 
men stikker man næsen uden for døren, 
ville det nok i stedet være sidste vers af St. 
St. Blichers: Det er hvidt herude, man kom-
mer til at tænke på:

Inderlig jeg længes
efter vår, men vint’ren strænges;
atter vinden om i nord!
Kom, sydvest, som frosten tvinger
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!

Foråret er imidlertid på vej. Det lader sig 
ikke hverken skjule eller nægte. Til februars 
højskoleaften i Sem Forsamlingshus havde 

Karen hentet vintergækker i sin have til 
bordene, og den yndige, gule erantis er også 
kravlet op af jorden, så nu kniber det med at 
finde noget at være utilfreds med.
 Vintertiden er jo ikke den periode på 
året, hvor der sker mest. I den tid planlæg-
ger vi årets projekter. I Sem skulle vi gerne 
have udskiftet noget af taget på kirken, og 
kirkegården trænger også til nogle kærlige 
hænder. Rasmus er gået i gang med forbere-
delserne til nogle hårdt tiltrængte arbejder. 
Vi glæder os til resultatet, som måske kunne 
vises frem ved årets friluftsgudstjeneste, 
som i år finder sted i Sem, søndag, den 17. 
juni kl. 10.30. Pastor emer. Finn Carpentier, 
Hadsund vil sammen med Cicilie stå for 
gudstjenesten, og vi håber selvfølgelig, at de 
også kan sørge for godt vejr på dagen. Me-
nighedsrådet vil sikkert sørge for lidt godt 
at spise og drikke bagefter. 
 Den 4. februar fejrede vi Kyndelmisse 
i Sem kirke med sognepræst Jørgen Ger-
mann, der havde sammensat et meget fint 
program for gudstjenesten. Kyndelmisse 
er jo en dag med megen symbolik. Før re-
formationen var det den dag, hvor man vel-
signede alle de lys, der skulle bruges resten 
af året i kirkerne. I folketroen talte man 
om, at halvdwelen af vinteren var gået, og 
at man derfor skulle have halvdelen af fo-
deret i behold. Det var også 40 dage efter 
Jesu fødsel og den dag, hvor han blev båret 
frem i templet. Hos os er det nok mest en 
hyldest til lyset, der vender tilbage, men 
uanset hvilke symboler, man hæfter på 
dagen, er det en smuk gudstjeneste. Vi af-
holdt som sædvanlig gudstjenesten om 
eftermiddagen, og så må det nok konsta-
teres, at så vil der være en del af de ellers 
meget trofaste kirkegængere, der ikke kan 
komme. Så er man måske taget på visit, el-
ler man har fået besøg hjemme.
 Når dette blad udkommer, er vi i Sem 
færdige med højskolesæsonen 2017-18. 
Det har været en rigtig fin sæson med det 
sædvanlige gode fremmøde, og i skrivende 
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Gardiner i Sem Kirke
Nu er det slut med at skulle flytte sig efter 
solen når man sidder på kirkebænkene i 
Sem Kirke. Eller bare sidde og blinke til 
præsten når solen stak i øjnene. Der er 
kommet gardiner i Sem Kirke.

stund er næste sæson under udarbejdelse, 
så vi glæder os meget til at se alle igen i 
september måned.
 Nu står foråret for døren med alle de 
glæder, det indebærer. I kirken har vi alle 
de store kirkelige højtider, der følger lige 
efter hinanden med påsken som den første 
allerede i slutningen af marts. 
 Menighedsrådene har planlagt at gen-
tage succes’en i 2017 med en vandring St. 
Bededag fra Sem til Hem. Her i 2018 vender 
vi turen om, således at vi starter i Hem med 
en kort andagt og morgenkaffe, hvorefter 
vi vandrer til Sem til nok en lille andagt og 
bagefter spiser vi varm suppe i Sem For-
samlingshus. Bededag falder i år på den 27. 
april, så det er på høje tid at gå i træning til 
vandreturen. Hvis benene ikke kan klare 
strækningen, kan man jo også køre fra sted 
til sted. Det vigtigste er jo at være med, så vi 
håber at se lige så mange som sidste år.
 Jeg ønsker alle et dejligt forår

Vera Jensen

FRA KIRKE OG SOGN

Naturen ved Glenstrup Sø er uovertruffen
Det var en morgen ved vintertid
Jeg vågned op til en jord så hvid
Og luften mødte mig frisk og ren
Og der lå rimfrost på hver en gren.

(Lisbeth Torp/Kurt Larsen 1979)
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FRA KIRKE OG SOGN

Efter andagten i Sem kirke ved Sognepræst 
Cicilie Inge Poulsen vandrer vi ud til Hen-
rik Kristensens lille museum, som ligger 
tæt ved kirken. 

Her viser Henrik rundt og fortæller om sin 
spændende samling. Efter at have spist 
vores medbragte frokost vandrer vi ad en 
smug naturrute på ca 5 km. gennem skov 
og hede tilbage til bilerne ved kirken.

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.

Birgittaforeningens pinsevandring 
begynder ved Sem Kirke

Dato: Mandag 21. maj kl. 10.00 - 14.00
Mødested: Sem Kirke, Sem kirkevej 5, 
9550 Mariager
Turleder: Anni Engedal, Birgittaforenin-
gen Mariager
OBS: Praktisk fodtøj og beklædning samt 
madpakke og drikkelse til turen.
Pris: 25 kr. 
(gratis for medlemmer af Birgittaforeningen)
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 Folkekirkens 
Familiestøtte

Sognet er pr. 1. januar 2018 blevet med-
ejere af Folkekirkens Familiestøtte. Det 
betyder, at familier i sognet har mulighed 
for at benytte sig af Folkekirkens Familie-
støttes tilbud til familier. 
 Ved udgangen af 2017 blev jeg ansat 
som koordinator ved Folkekirkens Fami-
liestøtte til at koordinere vores arbejde i 
Hadsund-Vive og Hobro-Mariager prov-
stier.
 Jeg vil her gerne præsentere det nye til-
tag i de to provstier. 
 Mit navn er Lone Bøgh, jeg er uddan-
net folkeskolelærer og har efterfølgende 
videreuddannelse som skolevejleder og 
inklusionsvejleder. Gennem mit lærer- 
arbejde har jeg ofte oplevet familier som 
har efterspurgt en ekstra håndsrækning.
 Børnefamilierne kan være under stort 
pres - af mange forskellige årsager. Det 
kan være en udfordring at få det hele til at 
lykkes i hverdagen. Måske er tonen der-
hjemme blev lidt rå eller i hvert fald ikke 
rar. Måske er man frustreret over sine 

 Folkekirkens 
Familiestøtte

børns trivsel, deres mangel på venner og 
glæde i hverdagen. Måske er der heftige 
diskussioner om skærmtid eller lektier. 
Måske mangler man redskaber og sparring 
fra andre voksne til at opdrage sine børn. 
Måske mangler man en hjælpende hånd til 
at få sin børn aktiveret i sports- og fritids-
livet. 
 Gennem kontakt til den lokale koordina-
tor kan forældre få støtte til at skabe trivsel 
i hjemmet gennem de forskellige tilbud:

•  Frivillig forældreven i hjemmet, som 
kommer regelmæssigt i en periode og 
støtter forældre i de udfordringer, de 
selv oplever som et problem. 

•  Kurser til forældre

Forældre er de vigtigste personer til at  
skabe trivsel i et barns liv, og derfor af-
holder Folkekirkens Familiestøtte løbende 
kurser for forældre med efterfølgende op-
følgning i hjemmet:

- et nyt tiltag i Hadsund og Hobro-Mariager provstier

FRA KIRKE OG SOGN
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Styrk parforholdet til gavn for jeres børn 

PREP: Kommunikationskursus 
for par med børn 

Folkekirkens Familiestøttes PREP-kursus er for par med fælles eller sam-
menbragte børn mellem 0-17 år, der er motiverede for at arbejde med 
deres forhold, og hvor familien ikke har så store udfordringer, at I får 
hjælp fra kommunen. Parret deltager sammen. 

Hvad handler kurset om 
På kurset får I redskaber til at tale bedre sammen og forstå hinanden. I 
arbejder med redskaberne sammen på kurset. Der deles ikke personlige 
forhold mellem deltagerne. Man forpligter sig til at deltage i hele forlø-
bet.   

 

Datoer:  d. 7.-8. april. Begge dage 9-17 

  + 3 opfølgende samtaler i hjemmet 

Sted:   Menighedscenteret i Hadsund 

Læs mere på www.folkekirkensfamiliestotte.dk 

Tilmelding og mere information: 
 
Kontakt PREP-leder Dorthe Kjær-
gaard på tlf. 21 59 66 16 eller 
dokj@km.dk. 

PREP: Kommunikationskursus 
for par med børn

Folkekirkens Familiestøttes PREP-kursus er for par med 
fælles eller sammenbragte børn mellem 0-17 år, der er 
motiverede for at arbejde med deres forhold, og hvor 
familien ikke har så store udfordringer, at I får hjælp fra 
kommunen. Parret deltager sammen.

Hvad handler kurset om 
På kurset får I redskaber til at tale bedre sammen og 
forstå hinanden. I arbejder med redskaberne sammen 
på kurset. Der deles ikke personlige forhold mellem del-
tagerne. Man forpligter sig til at deltage i hele forløbet.

Datoer:  d. 7.-8. april. Begge dage 9-17 + 3 opfølgende  
 samtaler i hjemmet

Sted:  Menighedscenteret i Hadsund

Tilmelding og mere information: 
Kontakt PREP-leder Dorthe Kjærgaard 
på tlf. 21 59 66 16 eller dokj@km.dk.

Læs mere på www.folkekirkensfamiliestotte.dk

 Folkekirkens 
Familiestøtte

PREP: Kommunikationskursus for par, 
der ønsker redskaber til at forbedre samlivet

Par-tjek for par, der vil have en god snak 
om parforholdet

KIFF: Samarbejdskursus for skilte for-
ældre, der ønsker at tage godt vare på 
deres fælles børn

Aktuelt har vi et PREP-kursus i menigheds-
centeret i Hadsund i weekenden d. 7.-8. 
april 2018. Kontakt koordinatoren for 
mere information. 
 Har din familie, eller nogle du kender 
brug for støtte fra os, eller har du lyst til at 
høre mere om at blive frivillig, så kontakt 
mig meget gerne.

Koordinator Lone Bøgh
Tlf.: 24 76 17 91 - Mail: loboe@km.dk

www.folkekirkensfamiliestotte.dk 

FRA KIRKE OG SOGN
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Skonnerten Aleksander 
nu som kirkeskib
Skibet er en 2-mastet skonnert, bygget på 
Hobro værft i 1914.
 Det var en ordre fra Kongsdal cement-
fabrik. Skibet skulle sejle cement fra 
Kongsdal og til alle danske havne. Anders 
Riis skriver i sin nye bog. ”Mariager-Fjord-
egnens livsnerve og hovedvej nr. 1”, at be-
stillingen var den første større bestilling til  
Hobro Værft. Aleksander var et fragtskib 
på 100 ton. Modellen der er skænket til 
Hem Kirke har dog helt andre mål, 150 cm 
lang og 130 cm høj.

Festgudstjeneste 
I HEM KIRKE DEN 6. MAJ KL. 10.30

 Giver og Modelbygger er tidligere efter-
skolelærer på Samsø, Steen Zoffmann.
 Symbolikken, der ligger i selve kirkerum-
mets betegnelse som skib er gennem 
tiderne blevet tydeligere understreget ved 
opsætning af skibsmodeller. Det ældste 
skib går helt tilbage til 1400-tallet. Et af de 
ældste her i landet er orlogsskibet Randers 
fra 1632. Skibet er ophængt i Sct. Mortens 
Kirke i Randers.

 
Sognepræsten og Menighedsrådet ved 
Hem kirke byder alle velkommen til 
søsætningen af modelskibet Aleksander.



11

FRA KIRKE OG SOGN

Kirkeskibet 
- symbolet på rejsen 
fra jorden til Himlen
Stormen på Genesaret Sø
I Matthæusevangeliet  fortælles: Jesus gik 
ombord i en båd, og hans diciple fulgte 
ham. Da blev der et voldsomt uvejr på søen, 
så båden skjultes af bølgerne. Men han sov. 
Og de kom hen og vækkede ham og sagde: 
Herre, frels os. Vi går under. Men han sagde 
til dem: ”Hvorfor er I bange, I lidettroende? 
Da rejste han sig og truede af storm og sø, 
og det blev helt blikstille.
 
Denne underfortælling har været afgørende 
for, hvordan den kristne så sig selv som 
mandskab, der var på vej fra denne verden 
til Gudsriget.
 Som menighed var man stadig i denne 
verden og dermed udsat for farer og fris-
telser. Men med Kristus som styrmand var 
man allerede frelst og sikker på at nå i havn 
i det hinsides.

Bededagsvandring
27 april kl 10.30 fra Hem Kirke

Efter en kort andagt, ved Sognepræst  
Cicilie Inge Poulsen, i Hem kirke, van-
drer vi fra Hem til Sem.
 I år vandrer vi modsat sidste år, men 
kommer dog forbi den smukke sø ved 
Sem. Her gøres der holdt og der dvæles 
ved de 7 pilgrimsord:

- Langsomhed
- Frihed
- Enkelthed
- Bekymringsløshed
- Stilhed
- Fællesskab
- Åndelighed

De der ikke kan gå hele turen kan aftale 
at blive samlet op ude på ruten. 
 Der sluttes i Sem Kirke og derefter er 
der suppe i Sem forsamlingshus.

Må din vej gå dig i møde,
Og må vinden være din ven,
Og må solen varme din kind
Og må regnen vande mildt din jord,
Indtil vi ses igen
Må Gud holde, holde dig i sin hånd.

Kirkeskibet Aleksander



12

FRA KIRKE OG SOGN

Det er en tilbagevendende tradition at Sem 
Kirke fejrer lysets komme ved en smuk 
liturgisk gudstjeneste. I år var det Sogne-
præst Jørgen Germann der foretog den kir-
kelige handling i Cicilies ferie.

Jørgen Germann læste et meget smukt digt 
af Kaj Munk fra 1940:

Der skinner et lys fra en stjerne
Igennem natten herned.
Der lyder en tone fra himlen
Til jorden om fred-om fred.

Hernede er lysene stænget
I mørket høres kun skrig,
Som truer, hovererer og jamrer,
For jorden ved kun om krig.

Kirkeklokken ringede til 
gudstjeneste i Sem Kirke 
SØNDAG EFTERMIDDAG 4. FEBRUAR
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Bliv ved, du ensomme stjerne
At sende dit lys mod jord,
Til hjerterne dog omsider
Bøjer sig dybt og tror.

Og syng om freden,Guds engle,
Utrætteligt, syng og spil,
Til hjerterne dog omsider
Bøjer sig dybt og vil.

Gå i mørket med lyset
Læsningerne blev foretaget ad sogne-
præsten og menigheden. Også Jubilate-
koret, med Amanda Ellekilde som korled-
er, medvirkede.
 De sluttede med den nye salme “Gå i 
mørket med lyset”, skrevet af Sten Kaalø.

Gå i mørket med lyset
Gå i visheden om
Ikke at gå alene
Gå med lyset. Kom.

Gå for andre med håbet
Gå mellem skred og fald.
Gå i flakkende skygger.
Gå-mærk at vi skal.

Gå, så bange med modet.
Gå med alt hvad du tror.
Natten bliver lys som dagen.
Gå på herrens ord.

Gå-føl livet begynder.
Gå med budskab om fred
Gå-lad hjerterne synge.
Gå med kærlighed.

Efter den liturgiske gudstjeneste var der 
rift om Steffens meget lækre hjemmelave-
de fastelavnsboller.
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En vintergæk
En sommernar

En fugl foruden vinger
En lille ven som har dig kær

En kærlig hilsen bringer

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

Kærestefolkene/
De gamle havebænke 
og vejskiltene
De gamle havebænke og vejskiltene 
stod op af hinanden i vinterskuret 
ved Svenstrup Kirke

”Skal vi ikke være kærestefolk, siden vi dog 
står i samme skur, spurgte vejskiltene”?
 Men de gamle havebænke, der for nylig 
havde været skilt helt ad, var blevet sand-
blæst, sprøjtemalet og ikke mindst havde 
fået helt nye teaktræsbrædder skruet på, 
bildte sig ind, at det var de for fine til, ville 
slet ikke svare.
 Næste dag kom graveren og satte de 
nyrestaurede bænke ud i det dejlige solskin, 
her kunne de så stå og vente på at nogen 
ville komme og sætte sig og måske nyde 
synet af de mange udsprungne forårsløg.
 Men skiltene måtte blive i skuret. De 
kommer kun ud når graveren arbejder på 
skrænten ud mod vejen.

Stella Andersen

(H.C. Andersens fortælling om Toppen og Bolden)
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Kirkelig Forening for 

PROGRAM 2018
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.

15. februar
Johannesevangeliet kap. 21. Hos Steffen og 
Jette Rolighed, Semvej 24, Sem

8. marts
Galaterbrevet kap. 1. Hos Niels Fynbo, 
Præsthøjvej 1, Skrødstrup

4. april
Onsdag! Galaterbrevet kap. 2. Hos Kirsten 
Møller, Maren Finds Dalen 7.1.6, Mariager

19. april
Galaterbrevet kap. 3. Hos Steffen og Jette 
Rolighed, Semvej 24, Sem        

17. maj
Galaterbrevet kap. 4. Hos Niels Fynbo, 
Præsthøjvej 1, Skrødstrup

13. juni
Onsdag! Kredsmøde på Skrødstrup 
Efterskole

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

BIDRAGSYDERLISTE:

Husk:
i Sognegården i Hem

20. marts
Syng dig glad med Mikkel og Lone  

i Hem præstegård

23. marts kl. 17.00 
Familiegudstjeneste i Hem

27. april kl. 10.30
Bededagsvandring fra Hem til Sem

6. maj kl. 10.30 
Festgudstjeneste i Hem Kirke

29. maj kl. 19.00 
Sødisbakke afholder friluftsgudstjeneste/ 

gospel i Maren Findsdalen i Mariager

31. maj kl. 19.00 
Off. budgetmøde i Svenstrup

18. august kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde i Svenstrup

25. oktober kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde i Svenstrup

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
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GUDSTJENESTELISTE 
Hem, Sem, Vester Tørslev og Svenstrup sogne

Marts
4. marts  3. søndag i fasten 
Joh. 8,42-51
Sem Kirke kl. 10.30

11. marts Midfaste
Joh. 6,24-35
Svenstrup Kirke kl. 10.30

18. marts  Mariæ bebudelses dag 
Luk. 1,46-55
Omegnens kirker

23. marts 
Hem Kirke kl. 17: Familiegudstjeneste

25. marts Palmesøndag 
Mark. 14,3-9 eller joh. 12,1-16
Vester Tørslev Kirke kl. 10.30

29. marts  Skærtorsdag
Joh. 13,1-15
Hem Kirke kl. 10.30

30. marts  Langfredag 
Sem Kirke kl. 10.30: Liturgisk

April
1. april Påskedag 
Matt. 28,1-8
Vester Tørslev Kirke kl. 10.30

2. april  2. Påskedag 
Joh. 20,1-16 
Omegnens kirker

8. april  Første søndag efter påske
Joh. 21,15-19
Sem Kirke kl. 10.30

15. april  2. søndag efter påske
Joh. 10,22-30
Omegnens kirker  (Konfirmation i Vindblæs)

22. april  3. søndag efter påske
Joh. 14,1-11
Svenstrup Kirke kl. 9

27. april  Bededag
Matt. 7,7-14
Vandring fra Hem kirke kl. 10 til Sem kirke

29. april  4. søndag efter påske
Joh. 8,28-36
Hem Kirke kl. 10.30

Maj
6. maj  5. søndag efter påske
Joh. 17,1-11
Festgudstjeneste i Hem Kirke 10.30

10. maj  Kristi himmelfart 
Luk. 24,46-53
Sem Kirke kl. 10.30

13. maj  6. søndag efter påske
Joh. 17,20-26
Svenstrup Kirke kl. 10.30

20. maj  Pinsedag
Joh. 14,15-21
V.Tørslev Kirke 10.30

21. maj  2. pinsedag 
Joh. 6,44-51
Omegnens kirker

27. maj  Trinitatis søndag 
Matt. 28,16-20
Sem 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 15. maj 2018.

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


