
Nr. 1 · December 2017 - Februar 2018 · 38. årgang

Se side 11

 2 Adresser Livets gang
  Fødsel · Dåb · Bryllup · Død · Besøg

 3 Præstens indlæg

 5 Fra kirke og sogn

 6 Siden sidst

 16 Gudstjenesteliste

BLADET
KLØVER

Kirkeblad for Hem, Sem, Svenstrup & Vester Tørslev sogne

Jul i Firkløverkirkerne 
2017



2

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

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

Nu er det jul igen!  Fred på jorden!

Julen nærmer sig. Julen er tiden, hvor en ny 
tid fødes. Et nyt kalenderår begynder lige 
efter Jul. Lyset er på vej til at stå højere på 
himlen. Foråret hænger lige om hjørnet. 
Men Julens vigtigste budskab er, at Gud er 
født lige midt i blandt os. Det er budskabet 
om, at Han kommer med kærlighed, lys, 
nåde, tilgivelse, barmhjertighed, glæde og 
fred til os alle, til alle mennesker på jorden. 
Han kommer for, at fortælle os mennesker, 
hvordan vi netop skal være mennesker og 
opføre os som sådan, for alt andet vil være 
synd for os.
 Men forstår vi det egentligt? Forstår vi 
egentligt helt, hvad det er for et budskab 
Gud kommer med? 
 Vi har det i hvert tilfælde svært med, 
at skabe fred. Vi hører hele tiden om krig 
mellem forskellige lande og forskellige re-
ligiøse fraktioner. Vi hører og nogen føler 
en krig i familierne med skilsmisser til følge 
og ødelagte børn. Mange har en individuel 
krig, for eksempel når en enlig aktivist 
syntes, at han skal slå mennesker ihjel med 
en lastbil eller et fly. Mange har også en an-
den individuel krig. Den krig der foregår 
mellem hjertet og egoet. En krig der ofte 
medfører grimme ting, som vold, magt og 
adskillelser når egoet vinder over hjertet. 
Folk må flygte fra det ene land til det andet. 
De må ofte flygte til steder hvor de får det 
svært. Svært med at føle sig rigtigt hjemme.
 Hvad er der dog i vejen med verden 
spørger vi? Det ser ikke for godt ud for os, 
men kan vi gøre noget ved det?
 Jeg tror ikke på, at der er noget i vejen 
med verden. Problemet er det mennes-
kelige sind, egoet der centrerer os om os 

selv. Det er det hæmningsløse ego, som gør 
verden problematisk. Lidt mere forståelse. 
Lidt mere medfølelse kan skabe stor foran-
dring. Når det kommer til stykket, så er 
det den samme kærlige Gud vi alle tror på, 
uanset religion. Den Gud, der kom til os Jule 
nat.
 Vi har dog et problem, for midt i det hele 
har vi det Ego, der gerne vil herske over 
hele verden. Mennesker er hjælpeløse ofre 
for deres ego. Følsomme mennesker med 
følsomme hjerter er ofte svære at finde. 
Findes de, negligeres og ydmyges de og 
gøres til grin. Øje for øje og tand for tand. 
Det ved vi, hvad er.
 Vi bør finde den rette samklang i vore 
egne sind, kærlighedens, tilgivelsens, bar-
mhjertighedens, Glædens og livets smukke 
indre sang. Det kan for eksempel gøres ved, 
at vende den anden kind til. Ved ikke at gå 
ind i konflikten og finde glæden i stedet. 
Ved at gå ud og tjene lidende mennesker. 
Ved at lære dig selv, at sætte andre før dig 
selv. Hjælp en anden, køb noget mad eller 
en gave til én som intet har. Og du vil opd-
age hvad det gør, ved dig selv. Jeg ved, at 
det vil gøre noget godt for dig. Det er ved, 
at være noget for nogen der gør en forskel. 
Ikke de materielle goder, den bil man kører 
i eller det hus man bor i. Det der føles godt 
er, at give et andet menneske sit værd i ver-
den. Det er ved at betragte alle mennesker 
som medmennesker, der er porten til Gud.
 I får også her til sidst en historie om, 
hvordan vi netop kan hjælpe hinanden til 
at betragte mennesker som medmennesk-
er, give dem selvværd og skabe fred. Jeg 
tror nemlig, at vi selv kan gøre noget, gøre 
en stor forskel ved, at starte der hvor vi er, i 
nærheden. Vi må starte med os selv.
 Tingene kommer ikke helt af sig selv. Vi 
skal tro på det. Ikke, at Gud ikke er der, selv 
om vi ikke tror, for det er han i evighed. Jeg 
tror nogle gange, at vi som mennesker selv, 
skal søge for at finde, finde Gud, finde fre-
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den her på jorden! Jeg tror på, at det kun er 
kærlighed der kan skabe fred. Sådan som 
Jesus også kaldes kærlighedens og fredens 
prins. Hermed historien om pigen der øn-
sker sig fred i verden. 

Fred i Verden
Der var en pige. Hun var ni år gammel. Hun 
havde et helt særligt ønske til jul. Det var 
ikke et ønske, der lignede de ting, som hen-
des kammerater ønskede sig, for hendes 
ønske handlede ikke om ting og sager, som 
man kan pakke ind. Det handlede om den 
jord, som pigen boede på med sin far og 
mor, bror og søster. 
 Pigen ønskede sig så inderligt, at der 
måtte blive fred på jorden, for hun blev 
ked af det hver eneste aften, når familien 
var samlet om fjernsynet, og hendes foræl-
dre skulle se nyheder. Der var næsten altid 
krig i et eller andet land, og hvis ikke der 
var krig, så var der sket noget forfærdeligt, 
hvor der var mennesker, der var døde eller 
kommet til skade. Sådan var det næsten 
altid, og det gjorde pigen trist. 
 Men hvordan ønsker man sig fred på 
jorden, tænkte pigen, for det er der vist in-
gen, der kan give en?
 Næste dag, da pigen var kommet hjem 
fra skole, stod hendes lillebror i døren til 
køkkenet og begyndte straks at drille hen-
de. ”Dumme Elisa!” sagde han. ”Dumme, 
dumme Elisa!” Elisa blev sur. Hun var træt 
og havde bestemt ikke lyst til at høre på sin 
bror kalde hende åndssvage ting. Hun gik 
hen og hev sin lillebror i håret indtil han 
skreg. 
 Næsten med det samme kom børnenes 
mor løbende ind i køkkenet, hvor Elisa stod 
og trak sin lillebror i håret. Elisa blev sendt 
ind på sit værelse og imens hun sad inde på 
sin seng og surmulede, kunne hun høre sin 
lillebror blive trøstet. Elisa syntes ikke, at 
det var retfærdigt. Det var hendes lillebror, 
der selv havde startet, og nu var det hende, 
der blev straffet. Det er bare så typisk.
 Nogle dage senere, da de alle sad om-
kring bordet, og det var blevet jul og Elisa 
var kommet i godt humør igen, spurgte hun 

sine forældre: ”Hvorfor er der mennesker 
der slås?”
 Hendes mor lagde sin kniv og gaffel fra 
sig og kiggede på Elisa. ”Hvorfor slås du 
selv?” spurgte moren Elisa.
 ”Det gør jeg da heller ikke”, svarede Elisa. 
Så kom hun til at tænke på forleden dag, 
hvor hun havde revet sin lillebror i håret. 
”Hm”, sagde hun. ”Måske fordi andre men-
nesker nogle gange selv er ude om det!”
 ”Ja”, sagde hendes mor. ”Det er lige det. 
Sådan er der andre mennesker, der også 
har det, og derfor slås de med hinanden.” 
”Er det derfor, at der er krig på jorden?” 
spurgte Elisa. ”Ja, det kan man vel godt 
sige”, svarede hendes mor. ”Jeg ville ønske, 
at der var fred”, sagde Elisa. ”Det er mit 
højeste ønske.” ”Det er et smukt ønske”, 
svarede moren.
 Sent juleaften, da familien havde spist 
juleand og fået dessert, og hele familien 
havde danset om juletræet og pakket gaver 
op og Elisa langt om længe lå i sin varme 
seng og var glad og mæt efter en herlig 
juleaften, så hun pludselig en lysstråle på 
størrelse med et lille juletræ vise sig foran 
hendes seng. 
 Elisa spærrede øjnene op, for hun vidste 
først ikke, hvad det var, og hun blev også 
noget overrasket. 
 Men da hun havde misset nogle gange 
med øjnene, kunne hun pludselig se, at 
lysstrålen tog form af en pige, og at pigen 
lignede en af Guds engle. Elisa lå helt stille 
i sengen, imens hun stirrede på lysstrålen. 
Hun fyldtes af en varme og en fred indeni. 
Så talte englen pludselig til hende. Ikke 
som en stemme taler. Mere som en tanke i 
Elisas bryst – lige midt i hjertet.
 Engelen sagde: ”Kæreste Elisa. Fordi at 
det er jul, vil jeg opfylde dit højeste ønske. 
Jeg vil give dig fred på jorden. Du må bare 
love mig en ting”, sagde Engelen til Elisa. 
”Hvad?”, spurgte Elisa fuld af forundring. 
”Du må love mig at skabe fred i dig selv først. 
For kun når du bliver fredfyldt i dit eget in-
dre, kan du opleve fred i verden.” Det lovede 
Elisa, selv om hun måske ikke helt vidste, 
hvad det betød. Så forsvandt Engelen igen.
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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

Fra kirke og sogn Næste dag, da Elisa vågnede, havde hun 
næsten glemt, hvad det var, der var sket 
den foregående aften. Hun havde det lidt 
som om, at det med Engelen var noget, hun 
havde drømt. Men Elisa havde en fred og en 
varme indeni, der ikke ville gå væk. Hver 
gang, når hun tænkte på lysstrålen, fyldtes 
hun med denne fred og varme. 
 Senere på dagen, da hun ville gå ud i køk-
kenet, stod hendes lillebror igen i døren. 
”Dumme, dumme Elisa”, sagde hendes lille-
bror. Men Elisa reagerede ikke. Hun havde 
det helt vidunderligt indeni. Hun smilede 
bare til sin lillebror, som han stod der og 
sagde ”dumme, dumme Elisa.” ”Han er 
egentlig ret kær”, tænkte Elisa og gik ud af 
køkkenet igen.
 Om aftenen, da familien var samlet om-
kring fjernsynet som sædvanlig, var der et 
indslag i nyhederne om en alvorlig krig i et 
fjernt land. Men Elisa var helt rolig og varm 
indeni og det undrede hende. Det var ikke 
rare billeder, hun så på tv. Men det rørte 
hende slet ikke på samme måde, som det 
plejede. 
 Pludselig gik det op for Elisa, hvad det var, 
lysstrålen havde prøvet på at fortælle hende 
den foregående aften. Fred på jorden er kun 
muligt, når man selv er fredfyldt indeni. El-
lers er freden ikke noget værd, for så føler 
man den ikke selv. Og når man først føler 
fred indeni, så skaber man heller ingen splid 
blandt andre mennesker. Og når alle men-
nesker føler sådan, vil der ikke være krig 
nogen steder på jorden. Elisa smilede for 
sig selv. Hun sad med sin far og mor, bror og 
søster i deres varme stue og var fuldstæn-
dig lykkelig og fredfyldt indeni på trods af at 
hun vidste, at der var nogle steder på jorden, 
hvor der stadig var mennesker, der sloges. 
 Ud ad vinduet så hun en lysstråle glide 
over nattehimlen. Det var Guds Engel. Det 
var den bedste jul Elisa nogensinde havde 
haft.

Med den historie vil jeg ønske jer alle en 
rigtig glædelig jul og fred på jorden.

Sognepræsten
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Fra kirke og sogn

Afdøde
HEM:

Leif Amdi Christensen

SEM:
Leif Emil Rosendahl Nielsen 

Siden sidst

Lidt nyt fra Sem
Dybt hælder året i sin gang, skrev præsten 
og salmedigteren Casper Johannes Boye i 
1833, og dagene bliver mærkbart kortere 
for hver dag. Det er blevet lidt køligere, så 
jeg har endelig fået åbnet for varmen, så 
der er dejligt lunt overalt. Så har vi jo også 
den tid på året, hvor jeg bruger uhæmmet 
løs af stearinlysene. Kloge folk vil jo godt 
nok påstå, at det er næsten lige så skadeligt 
som at ryge, men jeg kan altså ikke lade 

være. Den mørke tid skal jages bort. Lyset 
skal lukkes ind. Om ikke så lang tid har vi 
den første søndag i advent, og så varer det 
jo, som enhver ved, kun et øjeblik, før det 
er juleaften. 
 At det er første søndag i advent, bety-
der jo så også, at kirkeåret er sluttet, og 
at vi har taget hul på et nyt. Lad os sam-
men ønske alt godt i det nye kirkeår med 
mange lejligheder til at mødes i og omkring 
Firkløverkirkerne.
 Da jeg sidste gang skrev til kirkebladet, 
udtrykte jeg min store glæde over vores 
søde organist, Amanda Ellekilde. Vi i 
Firkløverkirkerne må siges at være endog 
ualmindelig heldige med den kirkelige 
musikbetjening. Vi har jo i efterhånden 
rigtig mange år haft Arne Hansen som vor 
højt skattede kirkesanger. Arne har imi-
dlertid ønsket at gå på pension på grund 
af svigtende helbred, og den 22. oktober 
sagde Firkløverkirkerne så et officielt 
farvel til Arne som kirkesanger med en 
meget stor tak for de mange glæder, han 
har beredt os med sin sang i alle fire kirker. 
Samme dag kunne vi så byde velkommen 
til Mikkel Baungaard Thomsen, som er vor 
nye kirkesanger også i alle fire kirker. Mik-
kel studerer p.t. på musikkonservatoriet 
i Aarhus på sanglinien, og vi har allerede 
konstateret, dels at han er en meget, meget 
sød og venlig ung mand, dels at han synger, 
så jeg er overbevist om, at englene synger 
med. Vi glæder os rigtig meget til samar-
bejdet med Mikkel. Specielt har det glæ-
det rigtig mange af kirkegængerne, ikke 
mindst mig selv, at Mikkel sammen med 
orglet synger solo under altergangen. Det 
er så smukt at lytte til.
 Sidste gang kunne jeg i kirkebladet be-
rette om et besøg af en amerikaner med 
rødder i Sem sogn. Så meget kan jeg ikke 
fortælle om denne gang, men vi har dog 
i Sem haft besøg af en flok meget inter-
esserede mennesker fra Kongerslev, der 
havde indført en skik med at tage rundt 
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Fra kirke og sogn
og se på kirker, og nu var turen så kom-
met til Sem kirke. Der mødte en flok meget 
interesserede mennesker op og lyttede 
til det, jeg kunne fortælle om Sem kirke, 
og efter at have lyttet til fortællingen i en 
god halv time, blev den medbragte kaffe 
nydt i våbenhuset. Det var en yderst posi-
tiv oplevelse af møde de meget søde men-
nesker fra Kongerslev.
 Sem Aftenhøjskole fik i september taget 
hul på den 11. sæson 2017-18, og indtil nu 
har vi haft 3 meget spændende foredrags-
holdere til meget velbesøgte aftner. Nu står 
julehyggen for døren med gløgg, æbleskiv-
er og en overraskelse, og i januar tager vi så 
hul på de sidste 3 foredrag i denne sæson. 
Husk i denne forbindelse endelig, at den 
første foredragsaften i det nye år, for ikke at 
komme for tæt på nytårsaften, er onsdag, 
den 10. januar 2018, hvor arkæologen Bo 
Madsen fra Randers kommer og fortæller 
om de meget spændende fund, der blev 
gjort under arbejdet med tilbageføringen 
af Kastbjerg Å til sine oprindelige slyng-
ninger. I februar, onsdag, den 7. får vi besøg 
af en meget berejst dame, der hedder Ruth 
Christoffersen. Ruth Christoffersen har re-
jst over det meste af verden, men når hun 
kommer til Sem, vil hun fortælle om De 
Dansk Vestindiske Øer, som jo netop i 2017 
for hundrede år siden blev solgt til USA og 
nu hedder Virgin Islands. Endelig slutter vi 
sæsonen den 7. marts 2018 på sædvanlig, 
festlig vis sammen med Thorkild Petersen, 
Hinnerup med: ”Den sang vi med på i 50-
erne”. Det skal nok blive både hyggeligt og 
nostalgisk.
 Nu vil jeg ønske alle en rigtig god og 
glædelig jul og et godt og lykkebringende 
nytår 2018 med ønsket om, at vi fortsat 
kan mødes rigtig tit omkring gudstjenest-
er og andre arrangementer i og omkring 
Firkløverkirkerne.
Glædelig jul

Vera Jensen

Syng Dig Glad
med Mikkel og Lone

Menighedsrådene har planlagt to 
”Syng dig glad”-aftener. 

Den 24. januar kl. 19.00 og den 20. marts 
kl. 19.00, begge aftener i sognegården 
ved præstegården i Hem.
Mikkel og Lone indleder med en mini- 
koncert derefter drikker vi kaffe og af- 
tenen slutter med fællessang fra høj-
skolesangbogen.
Glæd dig til en hyggelig aften.
Alle er velkomne.

Sognepræsten og menighedsrådene 
i Firkløverkirkerne

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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Fra kirke og sogn

Hen over sommeren har der været en livlig 
debat i Randers Amtsavis. Nogle mener, at 
den manglende opbakning til gudstjenest-
erne bør have konsekvenser. At menighed-
srådene må træde i karakter og indstille 
de kirker, der står tomme uge efter uge, til 
lukning?
 Her tænker jeg på det løfte hvert me-
nighedsråd underskriver ved indtrædels-
en i menighedsrådet: At man vil fremme 
de kirkelige liv i vore sogne. Og netop her 
syntes jeg det kirkelige lykkes. Her er der 
fuld opbakning fra medlemmernes side. 
Den danske folkekirke er landets største 
forening og mere end 80% er betalende 
medlem. 
 Vi er et kristen land. De sidste år er der 
kommet mange muslimer til landet, derfor 
er det vigtigt at vi holder fast i vores kristne 
tro, så vi ikke en dag kommer i mindretal.
Det er vigtigt at vore børn bliver døbt.
 Måske er gudstjenesterne ikke rigtig 
fuldt med tiden? måske bør der her ske en 
forandring? 

Familiegudstjenesterne, som vi her i 
V.Tørslev begyndte på for mange år siden, 
er blevet en succes. Det at være kirke ”uden 
for kirken” er noget både sognepræsten 
og menighedsrådene er meget opmærk-
somme på. 

Billede fra Randers Amtsavis

Sidste mand lukker og slukker
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Fra kirke og sogn

Sognepræsten hilser på markedets gæster efter guds-
tjenesten. Det er også at være kirke uden for kirken.

Nej - dette med ”at sidste mand lukker og 
slukker” må ikke finde sted. Vi skal værne 
om vores folkekirke og det kristne liv. 
Selvfølgelig skal vi følge med tiden. Det er 
også min opfattelse at vi her i Firkløverpas-
toratet er nået langt. 
 Til de mange aktiviteter er der som regel 
fuld opbakning, så derfor: Lad os stå sam-
men om vore kirker, så overskriften om at 
sidste mand lukker og slukker aldrig bliver 
en realitet.

Stella G. Andersen

Goddag og Farvel
Søndag den 22 oktober 2017 valgte kirke-
sanger Arne Hansen at gå på pension.
 Arne har virket ved alle 4 kirker gen-
nem de sidste 11 år. Det begyndte i Sven-
strup i 2006 og siden er de 3 andre kirker 
kommet med. Sidst Sem og V. Tørslev.
 Menighedsrådene og sognepræsten 
sagde tak til Arne for hans altid positive 
engagement i kirkerne og han smukke 
stemme. Efter gudstjenesten blev der 
nydt et glas vin og en pindemad.
 Samtidig blev der budt velkommen til 
Mikkel Thomsen som vores nye kirke-
sanger.
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Fra kirke og sogn

Kirkegårdsvandring 
på Hem kirkegård
En vandring på kirkegården i Hem er et 
studium i smukt formede og klippede sted-
segrønne planter.

Grandækningen ved de fire kirker er nu 
færdig, også dette er et smukt syn.

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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Fra kirke og sogn

3. december - 1. søndag i advent
kl. 14.00:   Juletræet tændes i V. Tørslev. Jubilatekoret medvirker
8. december
kl. 19.00   De 9 læsninger i Hem Kirke. Koret medvirker
10. december - 2. søndag i advent
kl. 10.30:  Sem Kirke
12. december - Luciuagudstjeneste  
kl. 17.00   Svenstrup Kirke. Derefter sammenkomst 
i True forsamlingshus.
17. december - 3. søndag i advent
OMEGNSKIRKERNE
24 december - Juleaften
• Hem Kirke kl. 11,00.
• Svenstrup kirke kl. 14.00
• Sem Kirke kl. 15.30
25 december - Juledag
• Vester Tørslev Kirke kl. 10.30
31. december - Nytårsaftensdag
OMEGNSKIRKERNE

Sognepræsten, kirkebetjeningen og menighedsrådene ønsker alle en Glædelig Jul

Jul i Firkløverkirkerne 2017
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Fra kirke og sogn

Thorkild Juul var sognepræst i de 4 sogne 
Hem, Sem, Svenstrup og V. Tørslev  i tiden 
1981-1989.
 Jeg er i dag medlem af menighedsrådet 
i V.Tørslev/Svenstrup . Det var jeg også 
dengang i 1981, da de 4 sogne ansatte 
Thorkild Juul som sognepræst i pastoratet.
 Efter prøveprædiken i Sødring kirke val-
gte menighedsrådene at indstille Thorkild 
Juul. Han blev herefter ordineret fra Århus 
Domkirke af biskop Herluf Eriksen.
 Thorkild Juul kom til et pastorat, der 
endnu ikke helt havde accepteret at være 
1 pastorat. For os her ”på den anden siden 
af vejen”, hed det stadig Præsten i Hem.
 Thorkild Juul indså hurtigt, at vi måtte 
have et fælles omdrejningspunkt, der 
kunne binde os sammen. Han opfandt 
Firkløveret. Det vil sige, det var nu nærm-
est hans kone Lis, der stod for ideen. I be-
gyndelsen var det mest kirkebladet der 
fik betegnelsen Firkløverbladet. Men i dag 
er det navnet på et stærkt og handlekraft-
igt pastorat.
 Jeg mindes den store glæde, som Lis og 
Thorkild Juul havde for livet, for hinanden 

og for den opgave som præstepar i de 4 
sogne, der nu lå foran dem.
 Juul genindførte konfirmationen i V. 
Tørslev.  På konfirmandernes forespørgelse 
svarede Juul: Selvfølgelig-Kirken er, der 
hvor I er.
 Da Juul gik på pension, flyttede 
ægteparret til Døstrup, hvor de havde no-
gle gode år.
 For 5 år siden mistede Thorkild Juul sin 
elskede Lis. Med hendes bortgang mist-
ede Juul også glæden til livet. 
 Han havde svært ved at klare dagligda-
gen uden hjælp. De sidste år boede han på 
”de gamles Gård” i Assens.
 Den 15. juli 2017 sov Thorkild Juul stille 
ind. Thorkild Juul er nu begravet på Hem 
kirkegård ved siden af hans elskede Lis.
Ære være Thorkild Juuls minde.

Han har åbnet Perleporten,
Så at jeg kan komme ind

Thi ved blodet har han frelst mig
Og bevaret mig som sin

Stella G. Andersen

Til minde om Thorkild Juul

Præste parret Lis og Thorkild Juul med menighedsrådene til Samsø. Den medbragte madpakke spise på en raste-
plads. På billedet ses også daværende formand for V. Tørslev menighedsråd Peter Sørensen og hans kone Inger.
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Fra kirke og sogn

Til høstgudstjenesten den 8. oktober i V. 
Tørslev kirke, havde kirketjeneren Bente 
Mogensen en plan om at pynte kirken med 
masser af georginer.
 Hun allierede sig derfor med Ingemann i 
Hou og fik lov til at gå på rov i hans smukke 
blomstermark.
Det regnede meget den dag , men efter en 
times tid var der rigeligt med blomster til 

at komme hjem og pynte i kirken. Det var 
også en særlig dag da vores nye kirkesanger 
Mikkel Thomsen havde første møde med 
firkløver kirkerne. Det var et møde som alle 
havde stor glæde af.
 Mikkel er 25 år og studerer på musikkon-
servatoriet i Århus med sang som speciale.
 Vi ønsker Mikkel Velkommen til Firklø-
verkirkerne.

Vi har georginer og bonderoser nok
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Fra kirke og sogn

Smuk Allehelgen i Vester Tørslev
Allehelgen er dagen hvor vi tænder ly og mindes dem der var engang.
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Fra kirke og sogn

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:

Husk:
i Sognegården i Hem

24. januar 2018 kl. 19.00
Syng dig glad

21. februar 2018 kl. 19.00
Filmaften

20. marts 2018 kl. 19.00
Syng dig glad

Glæd dig til foråret
Graveren og menighedsrådet i V. Tørslev/
Svenstrup plantede forleden 2.500 forårs-
løg.
 Løgene er plantet fra graverhuset hen 
til æblehaven, således at æblehaven snart 
fremstår som en smuk oase.

De mange løg bestod af påskeliljer, pinse-
liljer, tulipaner og botaniske tulipaner.
 Nu vendter vi så blot på foråret så vi kan 
glæde os over resultatet.
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GUDSTJENESTELISTE 
Hem, Sem, Vester Tørslev og Svenstrup sogne

December 2017
3. december 1. søndag i advent
Luk. 4,16-30
Vester Tørslev Kirke kl. 14.00  Juletræ tændes

8. december Ni læsninger
Hem Kirke kl. 19.00 

10. december 2. søndag i advent
Matt. 25,1-13
Sem Kirke kl. 10.30

13. december Lucia gudstjeneste 
Svenstrup Kirke kl. 17.00

17. december 3. søndag i advent
Luk. 1,67-80
Omegnens kirker

24. december Juleaften
Luk. 2,1-14 el. Matt. 1,18-25
Hem Kirke kl. 11.00
Svenstrup Kirke kl. 14.00
Sem kirke Kl. 15.30

25. december Juledag
Joh. 1,1-14
Vester Tørslev Kirke kl. 10.30

26. december 2. juledag 
Omegnens kirker

31. december Julesøndag
Matt. 2,13-23
Omegnens kirker

Januar 2018 
 7. januar 1. søndag efter Hellig Trekonger
Mark. 10,13-16
Sem Kirke kl. 10.30

14. januar 2. søndag efter Hellig Trekonger
Joh. 4,5-26
Svenstrup Kirke kl. 10.30

21. januar 3. søndag efter Hellig Trekonger
Joh. 12,23-33
Hem Kirke kl 10.30

28. januar 4. søndag efter Hellig Trekonger
Matt. 25,14-30
Vester Tørslev Kirke kl. 10.30

Februar 2018
4. februar Seksagesima
Mark. 4,26-32
Sem Kirke kl. 16.00  Kyndelsmisse v. Jørgen Germann

11. februar Fastelavn 
Luk. 18,31
Omegnens Kirker

18. februar 1. søndag i fasten
Luk. 22,24-32
Svenstrup Kirke kl. 10.30

23. februar 
Vester Tørslev Kirke kl. 17.00  Familiegudstjeneste

25. februar 2. søndag i fasten
Mark. 9,14-29
Hem 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 14. november 2017.

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


