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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: 
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.

Det Gule Land
et digt af kunstneren Carsten Frank

Ting er så uretfærdigt dobbelte. Vi har i år 
oplevet den bedste sommer i over 100 år. 
Meget varm og solrig. Næsten for godt til 
at være sand og næsten for godt til at det i 

Det Gule Land
Det dufter af høst,

Og det gule land er klar.
Fugle flyver stadig over de dukkede aks,

Mens den varme brise næsten sætter sommeren i brand.
August bringer mig sine sidste tanker,

Men sommerens sælsomme rejse er endnu ikke forbi.
Jeg ser mættede farver og land i hvile,

der er dovne køer og rønnebærtræer i dragt.
Gule og grønne æbler skal spises,

Og mit ur er næsten gået i stå.
Det jeg ser varer så kort at øjeblikket bliver væk.

Jeg vil gemme det gule land,
Og prøve at erindre hvor smukt det var. Carten Frank

sidste ende bare har været for meget. Ingen 
vand til skaberværket og høsten er ikke 
helt god, når vi taler nok mad til dyrene. Vi 
plejer, at sige, at et hvert forhold skal van-
des og plejes hvis det skal kunne give - så 
vi har fået vandet lidt for lidt siger høst 
resultatet. Høsten har dog på den anden 
side aldrig været smukkere i mange mange 
år. Halmen på markerne var ikke bare gult 
gult - Nej! Det var gyldent som guld, og det 
har aldrig været mere tørt - lige til at  
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FRA KIRKE OG SOGNkøre ind i laden. Ingen tørring af kornet i 
år. Så smukt. Det dobbelte i det, er jo nok, 
at det ikke har været så gyldent endda. For 
det der skulle ligge på kistebunden er over 
halveret for de mange landmænds vedk-
ommende og halmen bliver vi jo nok nødt 
til selv at beholde, selvom nordmændene 
har tilbudt rigtig mange penge for det, for 
de har ingenting deroppe.
 Jeg kan i mit 58 årigt lange liv ikke erin-
dre et smukkere syn. Og dog så er der altid 
noget over det der var engang. Det vi har 
glemt - fordi vi har så travlt og ikke lytter til 
os selv. Ikke lytter til det vi er gode til. 
 En landmand der er god til at dyrke sin 
jord bør nok ikke altid lytte til en akade-
miker. En akademiker ser kun på et lille 
bitte stykke af en lagkages problem og det 
er så det der bliver verificeret som sandt 
og det vi retter os efter, i stedet for at vi nu 
bare at være med det land vi nu har fået 
givet til dyrkning. Og akademikeren har 
ikke altid selv haft fingrene nede i jorden. 
Sandt, er det nok det akademikeren siger - 
men Skaberværket har altså også sin sand-
hed som vi skal rette os efter.
 Jeg kan huske da vi havde mange læ hegn 
mellem markerne, som skulle læ og hjælpe 
med at holde på vandet. Jeg kan huske vi 
brændte markerne af, så mikronæringsstof-
ferne skulle tilbage i jorden. For derfor også 
at hjælpe til med at holde på vandet. Måske 
vi for alvor har fået skubbet til vejrforhold-
ene - fordi vi har fået skubbet på de cyklusser 
der er vigtige at opretholde på jorden. Der er 
mange ting i økosystemet der skal være i bal-
ance for at det holdes i en balance. 
 Vi kan ikke blive ved i pengenes tegn og 
for pengenes skyld at udpine alt hvad vi 
som mennesker kommer i nærheden af. 
Klimaforandringerne er en kendsgerning. 
Hvem der er skyld i det er underordnet, 
bare vi tør kikke ind hos os selv og se vores 
egen cyklus, som også er ude af balance - så 
vi kan ændre på det vi skal ændre på nu, så 
vi ikke får det hele tippet over. Vi har selv 
lagt i kakkelovnen for pengenes skyld. 
 Når vi har forurenet den sidste jord, den 
sidste flod, kan vi jo se om vi kan spise penge. 

 En indianer sagde engang: Vi skal værne 
om ethvert træ. Det afgiver ilt til os og vi kul-
dioxid til det. 
 Den syntese er også meget sårbar. Får vi 
den forskubbet og ødelagt kan vi jo se om 
der er ilt til os at leve af.
 Det er os mennesker der ødelægger det 
for os selv. Så lad os nu begynde at kigge på 
hvad vi hver især kan gøre ved det. Det er 
kun når vi kigger ind, at tingene kan ændre 
sig, hvis de skal ændre sig.
 Derfor vil jeg slutte med de første vers af 
prædikerens bog kapitel 1.
Endeløs tomhed sagde prædikeren, endeløs 
tomhed, alt er tomhed!

Intet nyt under solen Hvad udbytte har et men-
neske af alt, hvad det slider med under solen?

Slægter går, slægter kommer, og jorden er 
bestandig den samme.

Solen står op, og solen går ned, den skynder 
sig hjem, og dér står den op.

Vinden blæser mod syd, den drejer og går 
mod nord, den drejer og drejer, og vinden 
bliver ved at dreje. Alle bække løber ud i 
havet, og havet bliver ikke fuldt; dér, hvor 
bækkene løber ud, bliver de ved at løbe ud.

Alt, hvad der bliver sagt, udmatter, ingen 
bliver færdig med at tale, øjet mættes ikke af 
at se, øret fyldes ikke af at høre. 

Det, der var, er det samme som det, der kom-
mer, det, der skete, er det samme som det, 
der vil ske; der er intet nyt under solen. 

Hvis nogen siger: »Se, her er noget nyt!« så har 
det, vi har for øje, allerede været for længst. 

De tidligere ting huskes ikke, og de fremti-
dige, som vil ske, bliver heller ikke husket af 
dem, som følger efter. 

Jeg, Prædikeren, var konge i Jerusalem over 
Israel, og jeg havde til hensigt med visdom 
at undersøge og udforske alt det, der sker 
under himlen. Men det er en ulykkelig plage, 
Gud har givet menneskene at plage sig med! 
Jeg så, at alle de ting, der sker under solen, er 
tomhed og jagen efter vind. 

Det krumme kan ikke gøres lige, det, der 
mangler, kan ikke tælles med. 

Jeg sagde ved mig selv: Jeg er nået højere 
og længere i visdom end nogen af dem, der 
regerede over Jerusalem før mig, og jeg har 
opnået stor visdom og kundskab. Jeg havde 
til hensigt at forstå visdom og kundskab, 
dumhed og dårskab. Jeg måtte erkende, at 
også det var jagen efter vind, for jo større 
visdom, des større kval, den, der øger sin 
kundskab, øger sin smerte. (præd. 1)

Alt er godt og alligevel så skidt. Det er den 
dobbelthed menneskelivet i virkeligheden 
må leve i her på jorden.

Det jeg ser varer så kort at øjeblikket bliver 
væk.

Jeg vil gemme det gule land,

Og prøve at erindre hvor smukt det var.

Rigtig skønt efterår til alle
Sognepræst Cicilie Poulsen

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

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
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Nyt fra Sem
Det blev en rekordernes sommer. Rekord-
stort antal sommerdage, rekordhøje tem-
peraturer og vel også den tørreste sommer 
i ”mands minde”, hvilket jo sædvanligvis 
ikke siger så mange år endda. Vi, der ikke 
har landbrug at tænke på, kunne ty til 
vandslangen, når krukkerne på terrassen 
råbte på vand, og den skriggule græsplæne 
skal såmænd nok blive grøn igen nu, hvor 
der endelig er kommet noget vand. Sjovt 
har det ikke været for landmændene, og 
brandvæsenet har vel haft så travlt som 
aldrig før med at slukke brande i naturen, 
men ærlig talt så var det nu alligevel dejligt 
med en rigtig varm sommer for en gangs 

skyld. Pudsigt nok var Skt. Hans aften nok 
tør, men frysende kold. Sådan kan det gå.
 I Sem er vi blevet færdige med kirkens tag 
og kan glæde os over, at det nu ikke længere 
regner ind, hvis der igen skulle komme en 
regnvejrsperiode, hvad der jo nok skal. På 
kirkegården mangler der at blive plantet et 
smukt træ, når forholdene er til nyplantning. 
Der mangler også stadig at blive lagt nogle 
kantsten hist og pist, men overordnet set 
har kirkegården fået en tiltrængt gennem-
gang. Her mens tørken var allerværst opd-
agede Rasmus, at et par store, fine hosta, der 
var plantet ved kirkegårdens kompostrum 
var blevet borte. Rasmus troede, at det var 
tørken, der havde slået dem ihjel, men det 
viste sig minsandten, at de var gravet op og 
stjålet. Det er da utroligt, at nogen vil gøre 
sig til tyv for et par hosta ved en kirkegård!!!
 Onsdag, den 5. september kl. 19.30 
starter 12. sæson af Sem Aftenhøjskole i 
Sem Forsamlingshus og Sognegård, og vi 
håber, at lige så mange som sidst vil finde 
vej til Sem Forsamlingshus. Programmet er 
offentliggjort i Mariager Avis i uge 35 og vil 
også kunne findes på www.semforsamling-
shus.dk, og deltagerne fra sidste sæson fik 
jo programmet med hjem den sidste aften 
i sæsonen 2017-18. Vi i Sem glæder os til 
den nye sæson, der har rigtig mange spæn-
dende foredragsholdere.
 Sem kirkes nye kirkeskib er nu færdigt, 
og det er blevet et meget, meget smukt skib, 
som vi i Sem glæder os rigtig meget til at få 
indviet ved festgudstjenesten søndag, den 
18. november kl. 10.30, hvor biskop Henrik 
Wigh-Poulsen, provst Jørgen Pontoppidan 
og vor egen Cicilie medvirker, og hvor der 
bagefter er en festlig kirkefrokost i Sem For-
samlingshus og Sognegård. Vi håber, rigtig 
mange vil finde vej til Sem kirke den dag.
 Jeg vil ønske alle en rigtig dejlig eftersom-
mer og ønske, at kirkelivet fortsat vil blom-
stre i og omkring vore fire, smukke kirker.

Vera Jensen

Svenstrup:
VIELSE: 

Maria Müller og Jeppe Laursen

DÅB: 
Kasper Müller Laursen

BISÆTTELSE: 
Lilli Norsgaard Nielsen

Vester Tørslev sogn:
BISÆTTELSE: 

Kirsten Birgitte Kronborg

Hem sogn
VELSIGNELSE: 

Kirsten Holm Hymøller og Torben Hymøller

BISÆTTELSE: 
Per Østerdahl Ulnits

BISÆTTELSE: 
Edith Peninna Riagaard

Mariager Kirke
BEGRAVELSE: 

Hugo Bach Hansen

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.

Kirkesanger ved Firkløverkirkerne led 
de sidste par år af uhelbredelig sygdom. 
Arne var helt klar over at han ikke havde 
så langt igen, og ofte talte han med sin Gud 
om hvornår tiden var inde.
Han var stærk i troen på Gud.
 Arne var en elsket sanger i pastoratet. 
Ofte tog han sin guitar med til arrange-
menter som vi så alle kunne nyde.

Som her til aftensang på den grønne plæne 
i V. Tørslev

For to måneder siden flyttede Arne på ple-
jehjemmet i Ø. Tørslev. 
Den 19. juli sov han stille ind.
 Jeg besøgte ham dagen før. Da var han 
meget afkræftet, men da jeg sagde farvel, 
tog han om begge mine hænder og sagde 
med et stort smil: Farvel og hils alle dem 
jeg kender.

Farvel 

 - og hils alle 
 dem jeg kender

Ære være Arne Hansens minde
Kun en dag, et øjeblik ad gangen

Hjælp mig da at hvile trygt og stille
Kun på dine løfter, Herre kær
Og ej troens dybe fred forspilde,
Som i orden kom mit hjerte nær,
Når mit sind er af bekymring fangen,
Lær mig da at tage af din faderhånd
Med en stille, ydmyg ånd.

Stella G. Andersen
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Årets studietur fandt i år sted den 26 maj.
Tidlig lørdag morgen blev de første samlet 
op og derefter gik turen til Skals Kirke.

Efter rundvisning i kirken blev de med-
bragte rundstykker og kaffe drukket i kirk-
ens sognegård.
 Herefter gik turen til Silkeborg Rovfu-
gleshow. Det var en stor oplevelse at se de 
flotte fugle flyve gennem luften .En falk kan 
flyve 390 km/t. Så man dukkede hovedet 
når de fløj tæt over en.
 Alle Falkonerens fugle havde navne.

Efter frokosten gik turen til Uhre kirke.
Udefra ligner Uhre kirke en typisk landsby-
kirke. Men da vi kom indenfor...
 Det var dog et fantastiks syn. Da vi gik 
ind af kirkedøren troede vi det var en gan-
ske almindelig kirke.
 Men hvilket farveorgie sprang os i møde.
Uhre kirke er fra 1920. I 1993 gennemgik 
kirken en omfattende og spændende res-
taurering.
 I korvæggen er der indmuret et stort 
glasmosasik vindue udført af kunstneren 
Helle Scharling-Todd.
 Hun sammensatte også farverne til 
kirkerummet, så alt træværk blev malet 
i lyse farver. Kirken har grøn som grund-
farve, som reprænsenterer vækst og fro-
dighed.

På studietur med 

menighedsråd, 

kirkebetjening 

og jubilatekoret

Solskinsgudstjeneste 
23. september kl. 10.30 
i Svenstrup Kirke

•  Jubilatekoret medvirker med sommer-
sange.

• Menigheden synger glade salmer.

•  Pindemad og drikkevarer i våbenhuset 
efter gudstjenesten.

Belysningen er af spinkle stålrør og lamp-
espots, så hele korpartiet fik et let og lyst 
præg.

Man kunne også selv prøve at være falkoner for et øjeblik. 
Her er det gravermedhjælper Bibi Petersen der prøver 
under kyndig vej-ledning af Flemming der er falkoner.

Sognepræsten og formanden for Sem menighedsråd be-
undrer den lille rovfugl med navnet Hillery.

Undrer mig på hvad 
jeg får at se...

”I gamle dage” var markerne sået til med rug, byg og 
hvede, som Osvald Helmuth synger om i den skønne 

vise: Men jeg gemmer mine 20 tdr.
I dag ser vi lilla marker, hvide og gule marker?

Da jeg første gang så denne smukke lilla mark måtte 
jeg standse op og tage et billede. Jeg spekulerede på 

hvad det dog kunne være. Jeg har så senere fundet ud 
af at det er HØR.

Ja, så har man hørt det med.

Den  blomstrende hvide kartoffelmark er et meget 
smukt syn. Billedet er taget på vej til Onsild. Her med 

gravhøjen i baggrunden.
I Firkløverpastoratet er der også utrolig mange kartof-
felmarker. Hvem skal dog bruge alle de kartofler? Jeg 
har ladet mig fortælle at en del skal til Egypten som 

sættekartofler.

De gule rapsmarker har vi jo efterhånden vænnet os til.
Ja, meget har forandret sig siden Osvald Helmuth sang 

om sine kornmarker med byg, rug og hvede.

Stella G. Andersen
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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.

27. september
Galaterbrevet kap. 5. Hos Niels Fynbo, 
Præsthøjvej 1, Skrødstrup

11. oktober
Galaterbrevet kap. 6. Hos Steffen og Jette 
Rolighed, Semvej 24, Sem

1. november 
Salme 1. Hos Kirsten Møller, Maren Finds 
Dalen 7.1.6, Mariager

22. november  
Salme 8. 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:

Sangaften 
TIRSDAG DEN 25 SEPTEMBER KL. 19.30

i Hem præstegård. 
(Anton og Amanda leder aftenen)

Menighedsrådsmøde 
TORSDAG DEN25. OKTOBER KL. 19.00

i graverhuset i Svenstrup

Filmaften 
ONSDAG DEN 14. NOVEMBER KL. 19.30
i Hem Præstegård. Filmen er “The Shack”

Husk:MARIAGERFJORD 
KIRKEHØJSKOLE

22. SEPTEMBER:
Kl. 10.00: 

Brian Patrick McGuire: Folkekirkens værdier.
Kl. 12.30 - 13.30: 

Niels Bjerregaard Thomsen: Levealder og tro.
 

10. NOVEMBER:
Kl. 10.00: 

Kaj Bollmann: Teologien og 1968.
Kl. 12.30: 

Der vises episode 10 af Paul Hammerichs 
Danmarkskrønike om 1968

 
Foredragene holdes i Hobro Kirkecenter, 

Søndergade 3. 
Pris pr. gang kr. 50 

eller 175 for alle fire gange.

I forbindelse med Mariager Kirkes besøg fra 
Hongkong, spurgte Jacob (sognepræsten i 
Mariager) om vi ville vise V.Tørslev kirke 
frem. Det ville vi selvfølgelig gerne.
 Den 15 august kom der 20 fra Hongkong 
til en smuk andagt i kirken afholdt af Sog-
nepræst Cicilie Inge Poulsen. Amanda som 
organist og Mikkel som kirkesanger. And-
agten blev holdt på engelsk.

Efter andagten gik vi en stille vandring til 
Glenstrup Sø

Inden de atter drog mod Mariager skrev 
de: Tak for i dag (tror jeg nok).

Stella G. Andersen

FRA HONGKONG 
TIL V. TORSLEV
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GUDSTJENESTELISTE 
Hem, Sem, Vester Tørslev og Svenstrup sogne

September
2. september  14. søndag efter trinitatis
Joh. 5,1-15
Vester Tørslev kl. 10.30

9. september  15. søndag efter trinitatis
Luk. 10,38-42
Sem kl. 10.30

16. september 16. søndag efter trinitatis
Joh. 11,19-45
Hem kl. 9  Jørgen Germann

21. september
Hem kl. 17  Familiegudstjeneste

23. september  17. søndag efter trinitatis
Mark. 2,14- 22
Svenstrup kl. 10.30

30. september 18. søndag efter trinitatis
Joh. 15,1-11
Sem kl. 10.30  Høstgudstjeneste

Oktober
7. oktober  19. søndag efter trinitatis
Joh. 1,35-51
Vester Tørslev kl. 10.30

12. oktober  
Vester Tørslev kl. 17  Familiegudstjeneste

14. oktober  20. søndag efter trinitatis
Matt. 21,28-44
Hem kl. 10.30

21. oktober  21. søndag efter trinitatis
Luk. 13,1-9
Svenstrup

28. okober  22. søndag efter trinitatis
Matt. 18,1-14
Omegnens kirker

November
4. november  Alle Helgens dag
Matt. 5,13-16 eller Matt. 5,1-12
Svenstrup kl. 16.00

11. november  24. søndag efter trinitatis
Joh. 5,17-29
Vester Tørslev kl. 9  Jørgen Germann

18. november  25. søndag efter trinitatis
Luk. 17,20-33
Sem kl. 10.30   Festgudstjeneste. Kirkeskib 

indvies og Biskop Henrik Wigh 
Piolsen og provst Jørgen  
Pontoppidan deltager

23. november  
Sem kl. 17  Taksigelse

25. november  Sidste søndag i kirkeåret
Matt. 11,25-30
Hem 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 12. november 2018.

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


