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ADRESSER

Pastoratets hjemmeside: www.hssv.dk

HEM
Graver:

Poul Johan Hansen, Granlyvej 9, 
Haderup, 9560 Hadsund
Tlf. 29 42 85 10
Mail: pjhegely@hotmail.com
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
Kirkeværge:

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

VESTER TØRSLEV
Graver:

Bente Mogensen, Søbjergvej 10, tlf.: 24 48 00 81
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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Vi åbner Hem præstegård og holder café-
aften for alle jer, der bare har lyst til, at 
være og komme lidt ud, være sammen for, 
at lytte og samtale med andre. Meningen er, 
at vi drikker kaffe eller the, spiser et stykke 
kage og hygger ved bare at være sammen.

Der er nogen der siger, at den bedste terapi 
og afslapning er en kaffeaftale med sin bed-
ste veninde eller ven. 

Caféaftnerne er et tilbud om at kunne 
mødes i et frirum fra hverdagens travle og 
stressede tilværelse. Her tilbydes et rum, 

hvor man kommer som man er og et rum 
hvor vi bare er - sammen. Har du lyst til 
at dele noget af dit liv er det okay. Har du 
ikke er det også okay.  Har du lyst til bare at 
være i et helle fra hverdagens stress og jag 
er det helt okay. 

Vi lærer hinanden at kende på tværs af 
sognegrænser, samtaler, lytter og møder 
hinanden lige der hvor vi er.

Jeg vil glæde mig rigtig meget til at drikke 
kaffe med jer alle. 

Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! 

Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! 

Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! 

Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! 

Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! 

Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Nyt!

Nyt tiltag 
i Hem præstegård og i Hem kirke

Tag naboen eller veninden med 
tirsdag den 26. marts og 21. maj kl. 19-21
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Vi tilbyder som noget nyt, at have åben 
kirke i Hem. 

Åben kirke betyder åben for alle i sognene, 
der har brug for et åndehul i tilværelsen.

Det vigtige er, at man kan komme og nyde 
kirkerummet. Lære kirken at kende på en 
ny måde. 

Reflekterer over sin tilværelse, sådan som 
man nu individuelt har brug for det. Nyde 
det at være stille og ikke at behøve at sige 
noget, men bare være værende - være tilst-
ede. Finde hellen i ens stressede tilværelse, 
om enten man er fyldt op af sygdom eller 
bare har brug for frihed en stund fra syg-
dom. Finde en helle hvis man har mistet et 
kært familiemedlem, en veninde, et barn, 
en mand eller en kone.

Det vigtig her er bare at kunne være med 
sig selv i kirkerummet som en åndelig del 
af tilværelsen. Sådan som vi alle har brug 
for det i den tid vi lever i.

Vi tænder alle stearinlysene og for varmen, 
laver kirken hyggelig. Der vil være en kop 
kaffe eller en kop the.

Der vil være mulighed for en fortrolig 
samtale med præsten og få den service 
man individuelt har brug for. Men også 
samtale med hinanden, hvis det er det man 
har brug for.  

Kom som du er til åben Kirke 
i Hem onsdag den 10. april kl. 19-21

Hvis du har brug for at få velsignelsen så 
får du den. Eller har du brug for at vi beder 
en bøn, så gør vi det. 

Der vil være plads til stilhed og vi vil også 
spille noget reflekterende og afslappende 
musik i kirken. 

Glæder mig til at være sammen med og 
møde jer på en ny måde i kirken.

P.s. 
Disse nye tiltag er for alle i de fire sogne. 

Jeg har valgt Hem som omdrejningspunkt for 
at lette min kørsel og få mere tid - til blandt 
andet at lave Åben kirke og caféaftner. 

Håber på denne måde også at ramme alle 
jer, der har lyst til at møde kirken på en ny 
og anden måde.

Alle ønskes et rigtig godt forår og lad lyset, 
regnbuens farver og livet brede sig i dit 
hjerte. 

Sognepræst Cicilie Poulsen
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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:

Jubilatekor:
 17.00 - 18.50

FRA KIRKE OG SOGN

PRIS
50 KR.

MARIAGERFJORD 
KIRKEHØJSKOLE

LØRDAG DEN 23. MARTS 
I HOBRO KIRKECENTER

Kl. 10.00: 
Foredrag v. dr. theol. Kaj Mogensen: 

”Livet - det dejligste eventyr”. 
Kristendommen i H.C. Andersens 

forfatterskab.

Kl. 12.30: 
Lektor Ole Bent Larsen læser 

H.C. Andersen-eventyr

Kl. 13.30: 
Generalforsamling
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Nyt fra Sem
Inderlig jeg længes
efter vår, men vintren strenges;
atter vinden om i nord!
Kom sydvest, som frosten tvinger,
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord.

Således skrev Steen Steensen Blicher i sid-
ste vers af sin dejlige vintersang: Det er 
hvidt herude i 1838. Jeg tænker altid på 
den sang, når vi når hen på dette tidspunkt 
af vinteren, og lige nu lader det da til, at 
mine bønner er blevet hørt, idet vejrud-
sigten lover på det nærmeste forårsvejr i de 
kommende dage. Vintergækker og erantis 
er selvfølgelig for længst fremme i haverne, 
og musvitten er også begyndt at pippe i 
buskene. Jo, foråret er på vej - forhåbentlig.

Så fik vi vendt kalenderbladet fra 2018 til 
2019, julepynten er med lidt vemod pakket 
væk igen. Det næste, der skal findes frem, 
er påskepynten.

FRA KIRKE OG SOGNSIDEN SIDST

Begravelse: 
HEM KIRKE

Gitte Roos

Vielse: 
HEM KIRKE

Christian Bjerregaard Vildal 
og Anette Bjerregaard Vildal

Velsignelse: 
HEM KIRKE

Helle Vindberg Mortensen 
og Søren Boel Mortensen

Dåb: 
HEM KIRKE

Thomas Bjerregaard Vildal

SVENSTRUP KIRKE
Alma Kjær Enoch
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Sem Aftenhøjskole har taget fat på for-
årssæsonen med et par gode foredrag. 

I januar fortalte fhv. lærer Søren Hauge fra 
Hadsund sine erindringer, og i februar for-
talte forfatter og journalist Marianne Gade 
fra Kolding om det Island, hvoraf hun er 
rundet. Et foredrag, der ganske falder i tråd 
med de forestillinger, i hvert fald jeg har 
gjort mig om sagaøen. Så mangler blot den 
sidste aften i denne sæson, som traditionelt 
skal være en sang- og musikaften, og der 
kommer sangeren Karsten Holm fra Galten 
med ”Historien om Giro 413”. Der er også 
tradition for, at deltagerne den sidste aften 
får programmet med hjem for næste sæson, 
og det arbejdes der lige nu på højtryk på. 

Den 12. december var der julekoncert i 
Hem kirke med Vocamanda koret under 
ledelse af vores dygtige organist Amanda 
og med Amandas ægtefælle Jørgen Elle-
kilde ved orglet, og sjældent har de held-
igvis rigtig mange tilhørere fået en større 
oplevelse. Der er på nuværende tidspunkt 
allerede planer om et antal meget fine kon-
certer her i 2019. Blandt andet fylder Sem 
kirkes orgel 25 år, og det har vi planer om 
at fejre med en koncert sidst på sommeren. 
Det musikalske er naturligvis lagt i Aman-
das kapable hænder. 

Den 18. november blev Sem Kirkes meget, 
meget flotte kirkeskib, RINGHORNI ind-
viet ved en festgudstjeneste med biskop 
Henrik Wigh-Poulsen som prædikant, med 
vor egen sognepræst Cicilie som leder af 
gudstjenesten, og naturligvis under over-
værelse af skibsbyggeren, Steen Zoffmann. 
Efter festgudstjenesten var der frokost 
i Sem Forsamlingshus og Sognegård for 
samtlige deltagende, og her stødte provst 
Jørgen Pontoppidan også til selskabet. Det 
var en meget festlig og dejlig dag, og jeg 
glæder mig over skibet hver eneste gang, jeg 
er i kirken. Hvis man skulle undre sig over 
skibets navn, hænger der i våbenhuset en 

planche med billeder fra byggeriet af skibet 
og med en forklaring på navnet, så kig ind i 
våbenhuset og i kirken også for at se skibet.

Den 3. februar afholdtes den traditionelle, 
liturgiske kyndelmisse gudstjeneste i Sem 
kirke. Kyndelmisse er jo den dag, hvor 
halvdelen af vinteren er gået, og hvor vi fe-
jrer, at lyset vender tilbage. Det var i år en 
ualmindelig smuk gudstjeneste med delt-
agelse af et meget velsyngende Jubilate kor 
under ledelse af Amanda, med solosang 
af vor dygtige kirkesanger, Mikkel, med 
masser af levende lys og med hjemmebagte 
(af Steffen Rolighed) fastelavnsboller til 
kaffen bagefter i våbenhuset.

Nu ligger alle forårets helligdage foran os 
begyndende med påsken i april og slut-
tende med pinsen i juni.

Jeg ønsker alle et godt forår.

Vera Jensen

FRA KIRKE OG SOGN

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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Lysets indtog blev først markeret  
ved familiegudstjenesten i V. Tørslev

Her var temaet lyset.

 Kyndelmisse i Firkløverpastoratet
Den 1. søndag i februar er der kyndelmisse, som betyder lysgudstjeneste og er en gammel festdag i kirken. 
Dagen markerer også, at vi nu er nået halvvejs gennem vinteren.

Sognepræsten tændte lys. De mange børn 
kom og så ind i lysets flamme.

Guldmønterne blev talt og inden gudstje-
nesten sluttede måtte børnene dele ”guld-
mønterne”.

Dagen sluttede med fællesspisning i for-
samlingshuset.

Den 3. februar blev lyset budt  
velkommen i Sem

Solen begynder at gløde.
Mørket i verden har tabt.
Lad os gå ud for at møde
Lyset, Gud lige har skabt

Jubilatekoret indledte lysmessen i Sem 
med salmen: Send dit Lys.

Kyndelmisse stammer fra det latinske Mis-
sa Candelarum, som betyder Lysmesse.

I middelalderen var kyndelmisse en fest-
dag, hvor man indviede de lys, som året  
igennem skulle bruges i kirken.

8



FRA KIRKE OG SOGN

 Kyndelmisse i Firkløverpastoratet
Den 1. søndag i februar er der kyndelmisse, som betyder lysgudstjeneste og er en gammel festdag i kirken. 
Dagen markerer også, at vi nu er nået halvvejs gennem vinteren.

1770 afskaffede man dagen som helligdag, 
men de seneste år er der mange kirker der 
er begyndt at fejre dagen med en lysguds-
tjeneste.

Mikkel Baunegård sang en af sine smukke 
salmer akkomponeret af organist og kor-
leder Amanda Ekkekilde.

Efter Lysgudstjenesten var der kaffe og 
hjemmebagte fastelavnsboller i våben-
huset

Hyggen bredte sig i kirken med kaffe og 
fastelavnsboller.

Her på den dugvåde klode,
Gud i sin glæde har skabt,
Vil vi i dag kun det gode.
MØRKET I VERDEN HAR TABT.

Således sluttede en dejlig eftermiddag i 
Sem Kirke.

9
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FRA KIRKE OG SOGN

Vinterarbejde  
på kirkegårdene
Selv om frosten bider og der til tider falder 
lidt sne, er der arbejde på kirkegårdene der 
skal gøres.

I V. Tørslev er lindealleen blevet beskåret. 
Dette for at forhindre at træerne skygger 
for vores smukke kirke og for at trækro-
nerne med tiden skal blive til ”knudetræer”.

Det er nu 10 år siden de blev plantet og 
alleen fremstår som en smuk indgang til 
kirken.

Også træerne ved urnegravstederne er 
blevet beskåret. Her er der i sin tid ble-
vet plantet paradisæbletræer. For at de 
ikke skal blive for voldsomme har vi valgt 
at klippe den i firkantet krone, således de 
danner et 

Smukt hjørne ved urnegravene.

Træerne ved mindeplænen er virkelig ble-
vet ”tæmmet” således at plænen nu ligger 
smuk og overskuelig.
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FRA KIRKE OG SOGN

Forårskoncert 
i Svenstrup Kirke

2. maj kl. 19.00
Sangerne på Det jyske Musikkonservatorium markerer Danmarks befrielse i Svenstrup 
Kirke.

Den 4. maj kl. 20.36 lød befrielsesbudskabet.

Koret Sangfryd 
Tager forskud på befrielsesdagen og byder ind til en aften med mange gode danske 
sange af Carl Nielsen, Peter Heise og mange andre. Aftenen byder også på velkendte 
operatoner.

Vi glæder os til at se jer - alle er velkomne.

Firkløverkirkernes Menighedsråd Hem, Sem, Svenstrup/V.Tørslev
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FRA KIRKE OG SOGN

Gravmindet her er om Andreas M. Bech. 
1805-1855.

Sognepræst i Sem og Hem pastorat.

Det fortælles at gravstedet ligger i diget 
fordi sognepræsten tog sit eget liv. Så der-
for kunne han ikke begraves helt inde på 
kirkegården.

Kirkegårdene gemmer 
også på sognets historie
I tiden er der meget snak om kirkegårdene. 
Begravelsenskulturen har ændret sig. No-
gle vælger at få sin aske strøet ud over vand 
eller urnen nedsat i en skov.

Men kirkegårdene er der stadig, og skal 
også passes. 

I Firkløverpastoratet ønsker vi at vore 
kirkegårde fremstår som en fredfyldt oase.

Når fredningsperioden på et gravsted  
udløber og de pårørende ikke ønsker 
gravstedet fornyet, flytter vi gravstenen til 
lapidariet.

Gravstenen danner en historie, om familier 
der har formet den egn vi nu bor på, det er 
dog værd at ære og respektere.

V. Tørslev Kirkegård
På V. Tørslev Kirkegård fortæller dette grav-
minde om en Søren Henrik Christensen.

Sognepræst for V. Tørslev og Svenstrup Me-
nigheder.

Født den 26. maj 1807 og død den 25. okto-
ber 1851.

Naar jeg end skal vandre
I dødens skyggedal 
Da vil jeg ikke frygte for ondt,
Thi du er med mig
  (phs 23,4)

Graveren passer på smukkeste vis grav-
stedet der jo også er en del af vor egns his-
torie.

Derfor sender vi ikke gravminder til knus-
ning. 

Hem Kirkegård
Også på Hem Kirkegård værner man om 
fortiden med pasning af historiske grav-
minder
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FRA KIRKE OG SOGN

De store gamle træer beskytter gravmin-
derne med deres flotte kroner.

Gravminde på Hem kirkegård over Albert 
E.J.W. Skjerbek, sognepræst i Sem og Hem 
sogne 1896-1933. På gravstenen står der:

Rejst af menigheden i taknemlig errindring.

Sem Kirke
I Sem har man netop indrettet et Lapi-
darium. Det er her alle de gamle gravsten 
opbevares, Et Lapidarium er en form for 
udendørs museum.

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.

Hvad var det  
dog der skete?
På min vandretur på Hem kirkegård så 
jeg denne smukke busk i fuld flor. Det 
var den 4 februar.

Jeg kunne ikke lige komme i tanke om 
navnet på busken, så jeg kontaktede 
graveren ved Hem kirkegård.

Han fortalte at det var en  Virburnum 
Bodnantense ”Charles Lamont” Også 
kaldet en “KEJSERBUSK”.

Sådan Poul Johan.
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FRA KIRKE OG SOGN

Kirkeskibet Ringhorni 
ophængt i Sem Kirke
18. november blev vikingeskibet op-
hængt i Sem Kirke. Med dette tiltag er 
der nu et kirkeskib i alle firkløverpas-
toratets kirker.

Dagen var en festdag med deltagelse af 
Biskop Henrik Viig Poulsen og Provst 
Jørgen Pontoppidan. Formanden for 
Sem menighedsråd, Vera Jensen, takk-
ede ”skibsbygger” Steen Zoffman for 
den smukke gave.

Skibet fik navnet: Ringhorni.

”Smilerynker”
Juleaften er der som bekendt gudstjenester 
3 gange i pastoratet.

Det indebærer også at kirkens persona-
let skal høre præstens prædike 3 gange 
samme dag.

Dette fik Mikkel til at liste uden for døren 
under præstens prædike i Hem Kirke.

Heldigvis tog han et billede af det smukke 
syn der mødte ham af himmelen og kirke-
gården.

Tak for billedet, Mikkel.

Også præsten på prædekistolen kan få smi-
let frem hos kirkegængerene:

Emnet var Lyset.

Præsten fortalte: En lille dreng på 5 år åbnede 
køleskabet, lukkede det igen, åbnede det, 
lukkede det - sådan blev han ved et stykke 
tid, hvorefter han med høj stemme udbrød:

MOR, HVEM TÆNDER OG SLUKKER LYSET?

Der er et lys der skinner ud over alt på 
jorden, ud over den højeste Himmel.

Det er lyset der skinner i dit hjerte.
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Kirkelig Forening for 

PROGRAM 2019
Hvor andet ikke er nævnt, begynder møderne 

kl. 19.30 og slutter ca. kl. 22.00

21. februar 
Efeserbrevet kap. 4. 

14. marts
Efeserbrevet kap. 5. 

4. april
Efeserbrevet kap. 6. 

25. april
Paulus brev til Filemon

23. maj
Judas´ brev

12. juni
Kredsarrangement på Skrødstrup 
Efterskole. Taler Lars Pedersen. 

(Kaffen koster 30 kr.)

MØDER
V. Tørslev/Svenstrup Menighedsråd
Graverhuset i Svenstrup kl. 17.00
 
· 6/3 - 2019: Off. regnskabsmøde
 
· 22/5 - 2019: Off. budgetmøde
 
· 21/8 - 2019: Menighedsrådsmøde
 
· 27/11 - 2019: Menighedsrådsmøde

Noget at glæde sig til
2. juni kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste på den grønne 
plæne i V. Tørslev.
5. juni kl. 14.00
Traditionen tro er der Grundlovsmøde 
i Præstegårdshaven i Hem.
Gæstetaler: Peter Duetoft
8. oktober
Orgelkoncert i Sem Kirke og Sem For-
samlingshus.
5. december 
Julekoncert i Hem Kirke.

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: 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

Hvis du er interesseret i at deltage, så kontakt 
undertegnede, for yderligere information.
Formand Jette Rolighed, tlf.: 30 82 96 40
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GUDSTJENESTELISTE 
Hem, Sem, Vester Tørslev og Svenstrup sogne

Marts
3. marts  Fastelavn
Matt. 3,13-17
Sem kirke kl. 10.30 v. Jørgen German

10. marts  1.s. i fasten
Matt. 4.1-11
Omegnens kirker

15. marts 
Familiegudstjeneste i Hem kl. 17.00

17. marts 2.s. i fasten
Matt. 15.21-28
Vester Tørslev kl. 10.30

24. marts 3.s. i Fasten
Luk. 11.14-28
Hem kl. 10.30

26. marts 
Café i Hem præstegård kl. 19.00 - 21.00

31. marts Midfaste
Joh. 6.1-15
Svenstrup kirke kl. 10.30

April
7. april Mariæ bebudelses dag
Luk. 1.26-38
Sem kl. 10.30

10. april 
Åben kirke i Hem kl. 19.00 - 21.00

14. april Palmesøndag 
Matt. 21.1-9
Vester Tørslev kl. 10.30

18. april Skærtorsdag 
Matt. 26.17-30
Sem kl. 10.30

19. april Langfredag 
Matt. 27.31-56 el. Mark 15.20-39
Liturgisk Gudstjeneste i Svenstrup kl. 10.30

21. april Påske Søndag 
Mark 16.1-8
Hem kl. 10.30

22. april 2. påskedag
Luk. 24.13-35
Omegnes kirker

28. april 1. s.e. påsken
Joh. 20.19-31
Omegnens kirker pga. konfirmation i Vindblæs

Maj
2. maj 
Svenstrup kl. 19.00: Koncert med Sangfryd

5. maj 2. s.e.påske
Joh. 10.11-16
Omegnes kirker

12. maj 3. s.e. påsken
Joh. 16.16-22
Vester Tørslev kl. 10.30

17. maj Bededag
Matt. 3.1-10
Vandring fra Sem kirke kl. 10.00 - Hem kirke 

19. maj 4. s.e. påsken
Joh. 16.5-15
Svenstrup kirke kl. 10.30

21. maj 
Café i Hem præstegård kl. 19.00 - 21.00

26. maj 5. s.e.påsken
Joh. 23b-28
Omegnens kirker

GRATIS KIRKEBIL 
Kørsel til gudstjeneste kan bestilles dagen før (senest kl. 21) 

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 13. maj 2019.

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


