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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

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

Det er bare et ord, der kan slå ihjel

Vi skriver så mange mærkelige beskeder 
på smsen og på messenger og hvad vi ellers 
skriver på ude på de sociale medier. 
 I sms’erne står der bitch og ho-bo og fake 
og det, der er værre. Rejs hjem til Chicago 
og Du tror, du er så klog. Det er Alice i Siri 
Hustvedts bog, ”Sommeren uden mænd”, 
der får den ene anonyme besked efter den 
anden. En dag dukker hun simpelthen ikke 
op i skolen, og de seks andre piger på det 
lille skrivekursus bliver så underligt døve og 
stumme, da Mia, deres lærer, spørger, hvor 
hun bliver af, og om det passer, at hun har 
været på sygehuset. Altså tager hun hjem til 
Alice for at få en forklaring. 
 Dér ligger pigen forstenet i sin seng, på 
ryggen med hænderne foldet på brystet som 
et lig, der er gjort klar til begravelse, står der. 
Hun har ganske rigtigt været på sygehuset 
med voldsomme mavesmerter, fortæller 
moren, men lægerne har ikke kunnet finde 
noget, og altså er hun hjemme igen. 
 Hendes ansigt ligner en maske, og da Mia 
taler til hende, bevæger hun ikke så meget 
som en muskel. En 13-årig, der har bestemt 
sig for ikke at sige noget, kræver stor tålmo-
dighed, men Mia bliver ved, til pigen endelig 
fortæller sin lidelseshistorie. Som begynder 
med sms’erne. Bitch og fake og skinny og 
Rejs hjem. Og pinlige billeder af hende på 
Facebook. Og som fortsætter med, at de an-
dre piger skiftevis lukker hende inden for i 
varmen og ud i kulden, uden at hun kan få at 
vide hvorfor. Og som ender med en sms fra 
skolens dejligste fyr, der vil mødes med hen-
de i parken, men som aldrig dukker op. Bag 
hækken står de seks andre piger og er ved 
at omkomme af grin over, at hun hoppede 
på den.

 Ord kan slå ihjel. Og det er derfor, Jesus 
på det strengeste fordømmer den, der bare 
siger skældsord til sin bror. Eller søster. 
 Bitch og fake og ho-bo, står der i sms’erne, 
og det er bare ord, ikke slag, ikke skud, ikke 
vold, men det er de ord, der sender Alice 
på sygehuset og lægger hende i seng med 
et ansigt, der ligner en maske. De slår ikke 
kroppen ihjel, men de slår hendes livsglæde 
ihjel, hendes tillid til andre mennesker og til 
sig selv. Og når tilliden og livsglæden bliver 
slået ihjel, så sætter det sig spor i kroppen. 
Så bliver ryggen rund. Skridtene tunge. Blik-
ket uden gnist. Så ligger pigen som et lig, der 
er gjort klar til begravelse. 
 Det er en ganske almindelig erfaring, som 
vi alle sammen kender. Der skal ikke mere 
end et giftigt ord eller en halvkvædet vise 
til for at slukke et andet menneskes livs-
glæde - eller vores egen. Og derfor er ikke 
alene vold og slag og skud en trussel mod et 
menneske. Det er allerede den vrede og det 
had og den misundelse, der kommer til orde 
i nedladende bemærkninger, rasende tilråb, 
hæslige sms’er. 
 Dette, selvom det kun er for sjov, eller for 
let, truer det andet menneske på hans mod 
til at leve.
 I har hørt, at der er sagt: Du må ikke begå 
drab, siger Jesus, og det har vi ganske rigtigt 
hørt, for det er det femte bud. Men jeg siger 
jer, fortsætter han så, med tryk på “jeg”, så 
vi ikke skal være i tvivl om, at den, der ta-
ler nu, har autoritet. Med sin tale skærper 
Jesus buddet og giver det helt andre dimen-
sioner, for han stiller ikke bare krav til vores 
handlinger. Han stiller krav til vores sind og 
vores hjerter. 
 Det gør han for at værne om vores brødre 
og søstre og vores børn og forældre og ven-
ner og dem, vi elsker, og dem vi møder - 
værne dem mod vores vrede og misundelse 
og de dræbende ord, den munder ud i - og 
sætte os til at forlige os med hinanden. Blive 
gode venner igen. For at værne om vores 
fælles liv og give mildheden frit løb imellem 



4

os. Det er det, Jesus vil, når han stiller krav 
til os. Vise og hvordan vi skal være men-
nesker og opfører os over for hinanden.
 For der sker jo det, at vi får punkteret 
vores selvtilfredshed og ego, mens vi lytter. 
For: Du må ikke begå drab. Det kan de fleste 
af os sagtens leve op til. Vi har ikke slået no-
gen ihjel. Hvis det bare er det, han kræver, så 
er der ikke noget i vejen. Så har vi vores på 
det tørre i forhold til Gud. Men hvis hans søn 
har ret i, at allerede vreden, skældsordene, 
de giftige bemærkninger - den manglende 
vilje til forsoning - er forkert i hans øjne - så 
ser det noget anderledes ud. Så er der plud-
selig ikke en eneste af os, der er perfekt. 
 Ikke hvis det er standarden. Og dermed 
ikke en eneste af os, der er hævet over no-
gen andre. For ord, der slukker livsmodet 
- har vi alle sammen råbt af nogen - eller 
hvislet. Eller tænkt. Eller skrevet i en sms. 
 Sådan set er det en helt uhørt mildhed, 
han kræver af os og af vores hjerter, der 
rummer så meget andet end milde ord. 
Selvfølgelig kan vi vende ham ryggen og 
trække på skuldrene og blæse på det, han 
siger, fordi det er for vildt. Men han står sta-
dig dér, år efter år og insisterer: 
 Men jeg siger jer! som om han har krav 
på, at vi hører efter. Og handler og lever eft-
er det, han siger. Fordi han ikke bare taler 
på sine egne vegne, men på Guds vegne. Når 
han kræver, at vi skal vise hinanden hjertets 
uhørte mildhed, så taler han på vegne af den 
Gud, der har givet os vores hjerter. Og givet 
os hinanden. 
 Hvis det ikke var for hans milde skaber-
magt, så bankede der ikke et hjerte i mit 
bryst. Og heller ikke i min brors eller mine 
børns eller dem jeg min elsker. Så ligger der 
ikke noget af et andet menneskes liv i mine 
hænder hver gang, jeg lukkede munden 
op. Det er den gode grund til, at Jesus kan 
stille de uhørte krav, han stiller. At han taler 
på vegne af den gode kærlige Gud, der har 
givet os vores liv, og som vil, at mildheden 
skal have frit løb iblandt os.
 Det vil han så meget, at han har gjort sin 
søn til vores bror for at give os den mildhed, 
vi mangler. For den uhørte mildhed, Jesus 
kræver, findes kun hos et eneste menneske. 

Og det er ham selv. Der nok taler i skarpe 
vendinger til os, når vi hæver os over hi-
nanden og træder på hinanden med ord, der 
fornedrer. 
 For kun sådan kan han forsvare den mild-
hed, det kommer an på i vores liv. Men som 
omvendt viser ubetinget mildhed mod et-
hvert menneske, der ikke er hævet over den, 
men har brug for den. Jeg tilgiver dig alle dine 
hårde ord, siger han, for du er ikke en bitch 
eller en fake. Det er ikke sandheden om dig 
uanset hvilke ord, du har taget i munden, og 
uanset hvilke ord, du har måttet lægge øre til. 
 Du er min bror, eller du er min søster, 
elsket og dyrebar i mine øjne og i min fars, 
trods alle de ord, du aldrig skulle have sagt. 
Og det samme er det menneske, der sidder 
ved siden af dig. Min bror eller min søster, 
elskede børn af min himmelske far. Det er 
sådan, I skal se på hinanden. Og sådan I skal 
tale til hinanden! 
 Da Alice kommer tilbage til klassen, gør 
læreren, Mia, noget, jeg synes er genialt. 
Hun sætter de syv skamfulde piger til at 
skrive hinandens historier. Det er jo trods alt 
et skrivekursus. Og pigerne tager opgaven 
op, fordeler hinandens navne imellem sig 
og skriver hver sin historie om sommerens 
overgreb. Sætter sig i hinandens sted, lever 
sig ind i hinandens situationer og ser forlø-
bet fra hinandens synsvinkler. Den stærkes, 
den svages, den misundeliges, medløberens, 
den passives - og den ulykkeliges. 
 Det kommer der faktisk en undskyldning 
ud af. Og en forsoning. Og en langt større 
forståelse. Sådan set er det det, vi skal, lære 
hinandens historier at kende. Ikke lade vre-
den og misundelsen løbe af med os, men 
sætte os i hinandens sted og se historien fra 
hinandens synsvinkel og se hinanden med 
Vorherres milde øjne. Ikke som ho-bos, ikke 
som skanks eller det, der er værre, men som 
mennesker, han elsker. For hvis mildheden 
får frit løb iblandt os, så viser det sig, at ord 
ikke bare kan slå ihjel. Ord kan også forløse 
og kalde livslysten frem på ny.

Matt 5,20-26

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:
Spirekor:
 Tirsdag  
Starter 
5. september 2017
kl. 15.30 - 16.30
Jubilatekor:
 17.00 - 18.50

Fra kirke og sogn

Dåb
HEM KIRKE: 

Milla Mynte Tranum Villadsen 
Den 18. juni 2017

V. TØRSLEV KIRKE:
Karl Foged-Mønster

Den 2. juli 2017

SEM KIRKE:
William Ladefoged Poulsen 

Den 30. juli 2017

Carl Otto Remmer Aamodt Petersen 
Den 12. august 2017

Begravelse
SVENSTRUP KIRKE: 

Esther Dalsgaard Christensen 
Den 8. august 2017

HEM KIRKE:
Otto Edvard Thorkild Volmar Juul

Den 15. juli 2017

SEM KIRKE:
Elisabeth Jensine Møller

Siden sidst

Vielse/Velsignelse
HEM KIRKE - VIELSE: 

Pernille Højer Svane Sørensen 
& Benjamin Bjerg Poulsen

Den 26. august 2017

V. TØRSLEV KIRKE - VELSIGNELSE:
Jane & Frank Foged-Mønster 

Den 2. juli 2017

Konfirmation
HEM KIRKE: 

Birgit Sørensen 
Den 23. juli 2017
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Fra kirke og sogn

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.

Lidt nyt fra Sem
Ingen jeg starter på at skrive lidt om Sem til 
kirkebladet, plejer jeg altid lige at skimme 
det, der stod sidste gang for om muligt at 
kunne fortsætte linjen; Således også denne 
gang. Og netop denne gang er der en glim-
rende lejlighed til at ”fortsætte linjen”, som 
det vil fremgå af nedenstående.
 Først vil jeg dog lige samle lidt op på den 
forløbne periode. Vor nye organist, Aman-
da var lige tiltrådt, men vi har allerede ved 
adskillige lejligheder kunnet glæde os over 

hendes fremragende spil og over hendes 
søde smil, som er det første, man ser, når 
man træder ind i kirken, og hendes venlige 
væsen. Det skal nok blive et frugtbart og 
dejligt samarbejde. 
 Det kneb i 2017 at finde båltaler til Skt. 
Hans aften ved Sem Sø. Det lykkedes dog til 
alles glæde og tilfredshed, idet sognepræst 
i Gjerlev-Enslev, Karen Brunbjerg påtog sig 
opgaven og holdt for de mange fremmødte 
en fin og vedkommende båltale mellem by-
gerne, der heldigvis ikke blev så slemme, at 
arrangementet måtte aflyses, men paraply-
erne var heldigvis medbragt og blev flittigt 
brugt ind imellem.
 Grundlovsdag i præstegårdshaven var 
kølig, men tør og som sædvanlig meget vel-
besøgt. De unge mennesker i Skanderborg 
Brass Band spillede af hjertens lyst både 
til underholdningen og til sangene, og sog-
nepræst og journalist m.m. Sørine Gotfred-
sen holdt en grundlovstale, som det nok var 
værd at have ventet på. Sørine Gotfredsen er 
jo en dame, der ofte blander sig som sam-
fundsdebatør og skribent, og bl.a. læserne 
af Kristeligt Dagblad støder ofte på hendes 
indlæg. Hun er en meget spændende dame 
med markante meninger og med disse 
meningers mod. Det var en meget positiv 
oplevelse at lytte til hendes tale. 
 I sommerens løb har Sem menighedsråd 
tilsluttet sig den omsiggribende ”dille” 
med at strikke dåbsklude. En dåbsklud er 
den serviet, der efter dåben bruges til at 
tørre barnets hoved, og det er tanken, at 
barnet efter dåben får den fine, strikkede 
eller hæklede dåbsklud med forskellige. 
flotte motiver, som blev brugt ved dåben, 
med hjem som et minde om dagen. Initia-
tivtageren til ”dillen” er sognepræsten ved 
Bregnet kirke på Djursland Ann Maj Loren-
zen, og det er også hende, der har lavet op-
skrifterne, 15 forskellige strikkeopskrifter 
og 5 hækleopskrifter. Vi i Sem har både 
strikket og hæklet nogle stykker, og 2 af 
dåbskludene er allerede brugt ved dåb og 
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Fra kirke og sogn

•  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

www - m.m.

sendt med hjem. Det er tanken, at skikken 
skal indføres ved alle Firkløverkirkerne, 
og en produktion er allerede sat i gang og 
vil fortsætte hen over efteråret, måske lej-
lighedsvis som en hyggelig strikkeklub. Jeg 
behøver vel ikke at nævne, at garnet er fint, 
økologisk bomuldsgarn.
 Og så kommer vi endelig til det sted, 
hvor tråden fra sidste kirkeblad kan tages 
op. Fra Argentina begiver vi os til USA.
 Den 23. juli havde vi i Sem besøg af en 
meget tiltalende mand ved navn Lee Gold-
horn fra Omaha, Nebraska i USA. Lee Gold-
horn var ledsaget af sit næstsøskendebarn, 
Connie Jepsen fra Hadsten og hendes nevø, 
Bent fra Silkeborg. Connies oldeforældre, 
som jo er Lee’s tipoldeforældre var Maren 
og Rasmus Jensen, der boede på Edderup 
Mark. Rasmus Jensen var cementarbejder. 
Deres 4. barn Jens Kristian Marius Georg 
Jensen var født den 01.01. 1891 og døbt den 
01.07. 1891 i Sem kirke. I 1892 rejste fami-
lien til South Dakota i USA i området om-
kring Castlewood, hvor også Lee Goldhorn 
var opvokset. Da var det 5. barn på vej. Det 
ældste barn hed Niels Jensen og var født den 
23.10.1884 i Spentrup, hvor han boede hos 
sine bedsteforældre Maren og Niels Mathi-
as Pedersen, Spentrup mark. Han var født 
der og boede der en tid, fordi forældrene 
ikke var gift, da han blev født. Det blev de 
først den 24.11. 1885, da barn nr. 2, som 
var født den 25.01. 1886 var på vej. Bed-
steforældrene var meget ulykkelige over, at 
datter og svigersøn med børnebørn rejse 
til USA, idet de vel regnede med, at de ald-
rig mere skulle ses igen, og det slog også til, 
idet Maren Pedersen døde i 1900 og Niels 
Mathias Pedersen døde i 1909. Måske fordi 
de var så ulykkelige, måske fordi drengen jo 
havde boet hos dem, blev han hjemme hos 
dem, da forældrene rejste. Selv om han kun 
var 16 år, da mormor døde, har han jo nok 
allerede været ude at tjene, som forholdene 
jo var dengang. Forældrene fik 11 børn i alt.
 Familien vendte tilbage til Danmark i 

1911 og slog sig ned i Nørbæk. De med-
bragte da kun 5 af de yngste børn. De øvrige 
blev i USA, og det var Georg, der var blevet 
døbt i Sem kirke, der blev oldefar til Lee, 
som i øvrigt havde fundet sin danske fami-
lie gennem facebook, så mediet kan også 
bruges til noget fornuftigt. Et af de hjem-
vendte børn blev farmor til Connie Jepsen. 
 Vi benyttede selvfølgelig lejligheden under 
besøget til også at vise og fortælle nordameri-
kaneren om det fine, sydamerikanske kors, vi 
fik, da vi sidst havde besøg fra udlandet. 
 Jeg vil ikke love, at jeg også næste gang 
har en så spændende historie at fortælle, 
men jeg vil love at gøre mit bedste.
 Husk nu endelig første højskoleaften i 
Sem Forsamlingshus og Sognegård ons-
dag, den 6. september kl. 19.30. Vi lægger 
ud med Kurt Leth fra TV2 Østjyllands ”Kurt 
kom forbi”. Han vil fortælle om ”Almindel-
ige menneskers ualmindelige historier”, så 
det skal nok blive interessant og festligt. 

God eftersommer. 
Vera Jensen
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Skulle nogen gå herude i de fire sogne og 
have en drøm som aldrig er blevet op-
fyldt, så er det aldrig for sent. Det er kun 
et spørgsmål om at realisere den.
 Birgit Sørensen er 73 år og en af be-
boerne på Sødisbakke, hvor jeg også er 
præst. Birgit Sørensen har hele sit liv 
drømt om at blive konfirmeret. ”Min 
søster er konfirmeret, men det blev jeg 
aldrig” sagde hun og ”det vil jeg så gerne”. 
Det har hun talt om mange gange i de 10-
11 år hun har boet på Sødisbakke. Og da 
det endelig kom for mine øre, var jeg ikke 
lang tid om at svare, det gør vi da bare. 
Det er så stort og livsbekræftende.

Konfirmation i Hem Kirke:

Det er aldrig for sent
 Birgit blev glad og fik lys i sine øjne. 
Hun indvilligede i, at skulle hun kon-
firmeres, skulle hun også modtage un-
dervisning. Og hun fik 10 timers inten-
siv konfirmandundervisning. Den hvide 
kjole og de hvide sko blev købt. Der blev 
bestilt bord på Landgangen og der skulle 
holdes fest for de nærmeste. Birgit blev 
konfirmeret den 23. juli i Hem kirke. 
 Det var en fantastisk dag for Birgit. 
Den største i livet, for en lille fin dame. 
Der kan næsten ikke sættes ord på. Det 
var meget livsbekræftende. Det er aldrig 
for sent, at få realiseret sin drøm. Det er 
bare at gøre det!
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Besøg af arbejdstilsynet 
ved Svenstrup Kirke
Den 28. juni 2017 fik vi uanmeldt besøg af 
arbejdstilsynet. Alt blev vendt og drejet. Vi 
var blevet informeret om at de ville komme 
inden for en måned. Så vi havde virkelig 
også fået ryddet op over alt. 
 Graveren blev også udspurgt om ar- 
bejdsforholdene. De kunne ikke rigtig finde 
noget at sætte en finger på, så vi blev tildelt 
en grøn smiley.

 Det er vi selvfølgelig stolte over. Den 
grønne smiley ligger på arbejdstilsynets 
hjemmeside i 5 år, og er et signal til om-
verdenen om, at vi har orden på arbejds-
miljøet.

Stella G.Andersen
(kontaktperson)

”Men størst af alt 
er kærligheden”
Således indledte journalist, forfatter og 
sidst, men ikke mindst Præst, Sørine Godt-
fredsen, sin grundlovstale den 5. juni i Hem 
Præstegårdshave. 
 Sørine Godtfredsen har sine meningers 
mod, og hun fortalte levende og engageret 
om sit liv og om sine holdninger til samfun-
det. Om det snart at blive 50, om sit fravalg 
af, at få børn. Hun opfordrede til at være 
ydmyge og selvkritiske. 
 Et meget stærkt foredrag, der gav stof 
til eftertanke og som absolut var værd at 
vente på.

 Hendes indledning stammer fra Paulus’ 
første brev til Korintherne. Det er også 
kendt som kærlighedsevangeliet:
 
”Om jeg så taler med menneskers og 
engles tunger, men ikke har Kærlighed, 
er jeg rungende malm og en klingende 
bjælde… Kærligheden er tålmodig, kær-
ligheden er mild, den misunder ikke, 
kærligheden praler ikke, bilder sig ikke 
noget ind… Den tåler alt,tror alt, håber 
alt, udholder alt… Så bliver da tro, håb, 
kærlighed,disse tre. Men størst af dem er 
Kærligheden.”

Brass Band fra Skanderborg leverede igen 
i år musikken, menighedsrådet serverede 
kaffe og kage, så det blev en dejlig grund-
lovsdag i Præstegårdshaven.
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Studietur
Lørdag den 10. juni drog menighedsrådene, 
kirkebetjeningen og jubilatekoret på studi-
etur.
 Efter opsamling ved 
de 4 kirker drog vi mod 
Veng kirke. Her tog en 
gammel kending af sog-
nene imod os. Lise Pal-
strøm, tidligere præst 
ved provstiet og i Falsle-
vI/Vindblæs.
 Hun fortalte levende og engageret om sit ar-
bejde i Veng Kirke. Efter denne rundvisning, 
 blev de medbragte rundstykker og kaffe 
nydt i sognehuset ved Veng Kirke. Derefter 
gik turen til Jelling og Jellingstenene. 

Til sidst besøgte vi den genfundne Bro i 
Brædstrup.

 I 2014 bliver den gamle jernbanebro ved 
Gammelstrup gravet fri. Broen var en del 
af jernbaneforbindelsen mellem Horsens 
og Bryrup. Broen blev bygget i 1899 og var 
dengang den højeste bro i Norden. 15 m. 
over Gudenåen.
 I 1929 var broen forældet. Den blev dæk-
ket til med sand og der blev lavet 2 rør som 
Gudenåen kunne løbe igennem. I stedet for 
en bro var der nu en dæmning med en bro 
skjult iden i.
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 Nogle valgte at blive stående på broen, 
medens andre gik den anstrengende tur 
ned i dalen. Således godt mættet med ind-
tryk var eftermiddagskaffen velkommen. 
Det var Hem menighedsråd der havde til-
rettelagt turen og de medbragte også hjem-
mebag til eftermiddagskaffen. HERLIGT!

 På hjemvejen holdt vi ind ved Tvillum 
Kirke. Denne kirke er bygget af Augustiner-
munkene i 1250. Det var spændende at se 
og høre om kirker der er så forskellige fra 
vores egne. Dagen sluttede med aftensmad 
på Fladbro Kro.
 Kl. 21.00 var vi hjemme igen, beriget 
med mange oplevelser og inspiration til 
varetagelse af arbejdet i vore kirker og me-
nighedsråd.

Stella G. Andersen

Efterår 
i Firkløverkirkerne
Ud over søndagsgudstjenesterne er
der planlagt følgende arrangementer:

15. september kl. 17.00:
Familiegudstjeneste i V. Tørslev,
derefter fællesspisning i forsamlingshuset.

19. september kl. 19.30:
Sangaften i Hem præstegård.
Organist Amanda Ellekilde medvirker.

8. oktober kl. 10.30: 
Høstgudstjeneste i V. Tørslev

13. oktober kl. 17.00: 
Familiegudstjeneste i hem kirke. 
Derefter fællesspisning

8. november kl. 19.00: 
FILMAFTEN i Hem præstegård

3. december kl. 14.00: 
Juletræet tændes i V. Tørslev

8. december kl. 19.00: 
De 9 læsninger i Hem Kirke. 
Jubilatekoret medvirker

12. december kl. 17.00:
Lucia i Svenstrup med børnekoret. Der-
efter fællesspisning i True forsamlingshus.

Syng Dig Glad 
i Børnekoret og Jubilatekoret
Vi begynder igen efter sommerferien.
Glæd dig til hyggelige timer i selskab med vores dygtige 
korleder Amanda
Børnekoret begynder den 4. september kl. 15.30 
Jubilatekoret samme dag kl. 17.00.

Har du spørgsmål kan du kontakte Amanda.
Venlig hilsen Firkløverkirkernes Menighedsråd
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”Du danske Sommer 
jeg elsker dig...

... Skønt du så ofte 
har sveget mig”

Ja, en rigtig sommerdag med 25 grader  har 
vi ikke haft mange af. Men mindre kan vel 
også gøre det. 
 En køretur rundt i det smukke pastorat 
giver mange glæder.
 Ved Bolsbjerg var vejgrøften ikke blevet 
slået, og hvilket smukt syn af røde valmuet, 
blå kornblomster og hvide marguritter.

Sæt dig ned i en vejgrøft og se dig omkring,
Se hvordan livet leves i hver lille ting.
Vend dit blik op mod himlen, og mærk hvad der sker.
Du får ro i din sjæl ,kan du ønske dig mer?

(John Mogensen)

Når jeg ser de mange ”blå kornmarker” 
kommer jeg altid til at tænke på min tid i 
Mariager-Nørhald provstiudvalg , sammen 
med landbrugskonsulent Christian Lau-
ritsen fra Mariager, hans svar til dette var 
altid: ”dårlig landmandsskab”. 

På min vej rundt i pastoratet var der hele 
tiden ”truende skyer ” over mig - men jeg 
nåede dog hjem inden uvejret brød løs.

Gå en tur ned til havet en efterårsdag,
Når det tordner og bruser i hvert bølgeslag.
Vend din snude mod vinden og snus kraftig ind
GAMLE VEN,DINE SORGER FORLADER  DIT SIND.

(John Mogensen)

Jeg havde lyst til at holde og plukke en 
buket af den smukke guldknap. Den vokser 
overalt i vejgrøfterne i denne tid. 

Stella G. Andersen
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Firkløverkirkerne 
strikker dåbsklude
Sognepræsten og menighedsrådene i Fir-
kløverpastoratet syntes rigtig godt om 
ideen og har taget den til sig.
 I Sem har man allerede strikket de første 
og der er også udleveret dåbsklud til barnet.

 Den helt uimodståelige dreng blev døbt 
i Sem kirke den 30-7-2017. Han kom til at 
hedde William. Han får her sin dåbsklud 
overrakt af sognepræsten.

”Fyldt af glæde over livets under,
Med et nyfødt barne i vore hænder,
Kommer vi til dig, som gav os livet.

Fyldt af bæven foran ukendt fremtid
Lægger vi vort barn i dine hænder
Det, som sker i dåben, gør os trygge”

(Eigil Havland 1976)

Vi vil gerne være mange til at strikke. Har 
du lyst så henvend dig til Vera eller Stella 
(mail og telefonnr. finder du først i bladet.) 
Vi har opskrifter og garn. Vi påtænker også 
at holde nogle fælles ”strikkedage”.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Stella og Vera

Masker med mening
(uddrag fra menighedsrådsforeningens 
/kirkeliv)

Hjemmestrikkede dåbsklude breder sig 
rundt i landet. Det er en gave fra menig-
hedsråd til dåbsbarnet. 
 Ideen kommer fra Ann Maj Lorentzen 
som er sogne og hospicepræst på Djursland.
 Dåbsklude er hjemmestrikkede klude 

med kristne motiver. Tanken bag dåbs-
kluden er at den ligger på døbefonten, 
den dag barnet skal døbes. Når barnet er 
døbt, skal det tørres med dåbskluden, og 
efter gudstjenesten gives gives kluden med 
hjem til minde om dagen og til påmindelse 
om dåben og dens betydning.

Ann Maj Lorenzen
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Travlhed på kirkegårdene
Foråret er en travl tid på kirkegårdene. Kirkerne skal kalkes, der plantes sommerblomster 
på gravstederne og ikke mindst klipning af de mange hække er et stort arbejde.
 Ved omlægningen af kirkegårdene, hvor gravstederne blev tilpasset det faktiske behov, 
blev der dog mindre hække at klippe. Til gengæld blev der så mere græs.

Hvornår klipper man hækken?
Et gammelt råd siger at hækken helst skal være klippet før sankthans. Det har dog ingen 
betydning, hvornår hækken bliver klippet, den kan klippes når den ser ”rodet” ud. Dog 
skal man ikke klippe efter august.

På Svenstrup kirkegård har Britta og Bente travlt med hæk klipningen, som de gerne vil 
være færdig med inden ferien.

”Færdigt arbejde”, Kirken er kalket og hækken er klippet. Det er et smukt syn.
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Kirkelig Forening for Indre Mission

PROGRAM 2017
Hvor andet ikke er nævnt begynder

møderne kl. 19.30 og slutter ca. 22.00

31. august
Johannesevangeliet kap. 14. Hos Steffen og 
Jette Rolighed, Semvej 24, Sem

14. september
Johannesevangeliet kap. 15. Hos Niels 
Fynbo, Præsthøjvej 1, Skrødstrup 

5. oktober
Johannesevangeliet kap. 16. Hos Kirsten 
Møller, Maren Finds Dalen 7.1.6, Mariager

26. oktober
Johannesevangeliet kap. 17. Hos Steffen og 
Jette Rolighed, Semvej 24, Sem 

16. november
Johannesevangeliet kap. 18. Hos Niels 
Fynbo, Præsthøjvej 1, Skrødstrup 

7. december
Johannesevangeliet kap. 19. Hos Kirsten 
Møller, Maren Finds Dalen 7.1.6, Mariager

Henvendelse om møderne til 
Formand Jette Rolighed 30 82 96 40

Syng dig Glad aften 
Den 19. september kl. 19.30 i Hem præstegård

Glæd dig til en dejlig aften hvor Anton og Amanda planlægger temaet over glade sange.
I pausen drikker vi kaffe og ”hyggesnakker”.

Filmaften 
Den 8. november kl. 19.00

Alle er velkomne

Sognepræsten og Firkløverkirkernes menighedsråd

Husk:

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:
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GUDSTJENESTELISTE 
Hem, Sem, Vester Tørslev og Svenstrup sogne

September
3. september 12. søndag efter Trinitatis
Mark. 7,31-37
Svenstrup Kirke kl. 9.00  v. Jørgen Germann

10. september 13. Søndag efter Trinitatis
Luk. 10.23-37
Hem Kirke. kl. 10.30

15. September 
Vester Tørslev Kirke kl. 17.00  Familiegudstjeneste

17. september 14. søndag efter Trinitatis
Luk. 17,11-19
Omegnens Kirker

24. september 15. søndag efter Trinitatis
Matt. 6,24-34
Sem Kirke kl. 10.30

Oktober 
  1. oktober 16. søndag efter Trinitatis 
Luk. 7,11-17
Omegnens Kirker

 8. oktober 17. søndag efter Trinitatis
Luk. 14,1-11
Vester Tørslev Kirke kl. 10.30  Høstgudstjeneste

13. oktober 
Hem Kirke kl. 17.00  Familiegudstjeneste

15. oktober 18. søndag efter Trinitatis
Matt. 22,34-46
Sem Kirke kl. 10.30

22. oktober 19. søndag efter Trinitatis
Mark. 2,1-12
Svenstrup Kirke kl. 10.30

29. oktober 20. søndag efter Trinitatis
Matt. 22,1-14
Omegnens Kirker

November
5. november Alle helgens dag
Matt. 5, 1-12
Vester Tørslev Kirke kl. 16.00

12. november 22. søndag efter Trinitatis
Matt. 18,21-35
Hem Kirke kl. 10.30

19. november 23. søndag efter Trinitatis
Matt. 22,15-22
Svenstrup Kirke kl. 9.00  v. Jørgen Germann

26. november Sidste søndag i kirkeåret
Matt. 25,31-46
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 14. november 2017.

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


