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ADRESSER

LIVETS GANG

Pastoratets hjemmeside: www.hssv.dk

Fødsel
Ugifte kan få registreret faderskabet til deres barn.
Det sker lettest ved, at forældrene underskriver en
omsorgs- og ansvarserklæring sammen med 2 vidner. Blanketten fås på fødeafdelingen. Præsten skal
have denne blanket inden 14 dage efter fødslen.
Sker dette ikke, vil statsamtet rejse faderskabssag.

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

Dåb · Navn
Dåb kan finde sted søn- og helligdage. 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 prøvelsesattest,
som er gyldig i 4 måneder. Begges dåbsattester,
personnummerbeviser samt evt. skilsmissepapirer medbringes. Et par uger før vielsen aftales en
samtale med præsten. Vielsesritualet gennemgås
og salmevalg m.m. aftales. Til denne samtale medbringes alle papirer fra borgmesterkontoret.

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

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 udfylder præsten eller bedemanden dødsanmeldelse til
myndighederne. Afdødes dåbs- eller navneattest og
evt. vielsesattest vedlægges. Tidspunktet for begravelsen eller bisættelsen, salmevalg m.m. aftales ved
en samtale med præsten. Et bedemandsfirma kan
hjælpe med de øvrige praktiske ting.

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

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 samtale, andagt eller altergang i hjemmet, på sygehus
eller plejehjem. Du er også velkommen hos præsten i præstegården.

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
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Henv. Jens Hammer, Vest Hemvej,
tlf. 98 54 25 60

At genopleve livets svigt og misbrug. At
genopleve de mange tillidsbrud. Men ikke
kun, at mærke den tillid, jeg ikke syntes, at
kunne have til andre, men også den tillid
som jeg selv pakkede væk, for ikke at blive
såret. Min mangel på tillid til, at tro på, at
folk ville mig noget godt.

Af sognepræst
Cicilie Poulsen

Kære Menighed i Firkløveret!

Jeg mødte min egen mangel på tillid ikke
kun til mig selv men også til alle andre.
Tillid er så svær at bygge op når den en
gang er mistet. Det ved vi alle. Tillid er noget vi kun har, så længe den ikke er brudt.
Når den så er brudt, er det svært at hente
den tilbage igen. Da er det letter ikke at tro
på noget. Hvorfor skal vi tro på noget som
vi netop selv kan klare det hele. Men der er
kun et sted vi kan være sikre på at tilliden
er og det er i Guds tillild til os. Gud er altid
med os om vi tror eller ej. Vi er hans skabning. Vi er skabt i Hans billede og vi har fået
hjerte og ånd i krop og sjæl. Det er os givet
som en gave. Som Jesus siger: Jeg er vejen
til sandheden og livet! Amen!

Jeg har jo været sygemeldt i 3 måneder,
men er nu tilbage. Jubi... Det er så dejligt!
Jeg har genfundet min plads. Den plads er i
kirken og dermed i formidlingsopgaven, at
formidle Guds kærlighed til jer alle.
De 3 måneder jeg var lagt ned i overført betydning har været fuld af refleksion og en
tur ned i dybet, mit dyb. Det har bestemt
ikke været en ferie. Tror faktisk aldrig jeg
har arbejdet så hårdt på at komme tilbage
til livet og det at være i denne verden. Det
nemmeste ville have været at give slip livet
og lade mig forene med Gud, men det ville
kun være den lette udgave. Jeg ville da aldrig kunne være i det jeg elsker - nemlig mit
job. Det job, der netop er mit, nemlig at
fortælle om det glædelige, at Gud eksisterer. Fortælle om at han er tilstede hele tiden.
Fortælle om at vi alle er Guds børn om vi
kan se det, tro på det eller ej.
Jeg var kommet så dybt ned, kommet
derned hvor kun Gud kan hjælpe en op
igen. Det har været en stærk oplevelse.
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Gud svigter os aldrig. Han er der hele tiden.
Det er os der svigter ham - fordi vi har
glemt hvad, det er vi kommer af. Han er det
lys vi er gjort af her midt i mørket. Gud er
det lys der er i hjertet. Gud er kærlighed.
Ikke en romantisk kærlighed - men netop
en kærlighed der kan rumme både mørket og lyset, Smerten og kærligheden. 

Der var engang en klog mand der sagde til
mig. Det at mærke kærligheden er proportional med hvor langt, vi er parat til at gå
ned i smerten. Det hårdt arbejde.

jagten på begær og magt. Og egentlig er
der intet i vejen med magten - men kun det
spind vi skaber for at få magten. Vi har et
klassisk dilemma - dilemmaet mellem hvad
hjernen og hjertet vil. Hjernen siger et og
hjertet siger noget andet. Jeg tror vi har
glemt hvad der er vigtig her i livet. Livet
er at elske ubetinget. Og i den kærlighed
skal vi give slip og leve livet - livet som vi
kan. Det vil netop ikke sige, at vi må slippe
ansvaret, men netop turde tage ansvar.
Tage ansvar for livet.

Det er vores lod her på jorden, at finde
lyset og kærligheden i os selv, om end vejen er brolagt med svigt og smerte. Det er
os der i mangel på tro lukker af. Vi må en
tur ud i alt det grimme og mørke for at
finde lyset. Det er i alt det grimme - Guds
kærlighed findes - det viser Jesus os gang
på gang. Jesus går jo netop rundt i verden blandt alle de mennesker som, vi de
smukke, hippe og frelste aldrig kunne få
sig selv til at give en kram. Jesus viste os
det smukke og lyset i smerten. Sådan som
yin rummer en klat lys mit i mørket og
yang en klat mørke midt i lyset. Det er os
der skal balancerer i troen på at alt er godt
og som det skal være.

I det ansvar skal vi gi slip på vores kære, i
troen på at de kan leve livet. Det liv der er
deres at leve. Det er den største kærlighed
vi kan gi. Vi skal gi slip på det der var. Det
er væk og det kommer ikke tilbage. Vi skal
gi slip på fremtiden. Den er her ikke endnu.
Vi skal turde leve livet lige nu og her. Det er
det vi skal kunne tage imod. Tage imod det
liv som er os givet her hvor vi er.

Det er os der skal banke på til Gud. Hav
tillid til Gud. Bed og du skal modtage, så du
kan være fuldkommen i din glæde. Hvad du
end beder faderen om i mit navn, vil han
give dig. Bed om det og du vil modtage det.
Det var det jeg mærkede som aldrig før, at
jeg nemlig fik det jeg bad om.

Jeg vil gerne sige en kæmpe tak til alle jer,
jeg i de tre måneder har mødt i terrænet
når jeg har gået tur med min skønne hund.
Tak at I ikke stillede spørgsmål. Men bare
lod mig være i det jeg nu var i. Tak for omsorg. Tak for den respekten. Tak, I lod mig
være med sammen med jer i dagligdagen
og i festen, så jeg kunne føle mig som et
menneske i jeres midte.

Vi stormer allesammen afsted i hverdagen.
Vi kan ikke rigtig give slip på det spind vi
har fået skabt omkring os selv. Vi okser
afsted og dyrker rov på jordens ressourcer som slaver for at kunne betale afdrag i
banken. Det er det, der er så svært for os
alle sammen.

Jeg vil nu fremadrettet øve mig på, at være
i livet. Være i det jeg har opdaget i mig selv.
Give mig selv lov til at turde. Turde at have
tillid til jer, men også at turde at have en
dyb tillid til, at Gud viser mig og dermed os
alle vejen ind i fremtiden.

Sker der noget her på jorden der ikke skal
ske? Nej! Gud lader det ske der skal ske, for
at vi skal vågne op og være i balance med
ham. Der sker intet i denne verden uden
om Gud. Det kan godt være svært at tro på.
Men prøv at gi slip og mærk det.

Af hjertet tak!
Vi ses derude.

De kærligste hilsner til jer alle
Sognepræst Cicilie Poulsen

Hvorfor er Gud så ond, når han nu kan være
så god? Det er et gammelt teologisk stillet
spørgsmål.

Jeg tror ikke på at gud er ond. Det er os
mennesker der er onde mod hinanden i

4

FRA KIRKE OG SOGN

Er du det nye
menighedsrådsmedlem
i Firkløverpastoratet?
I januar 2020 trådte en ny lov om valg til
menighedsråd i kraft. Lovændringen indebærer, at medlemmer af menighedsråd ved valget i 2020 vælges på en valgforsamling.

Organist og korleder
Amanda Vandt Ellekilde
Tlf: 26 29 70 30

Et menighedsråd arbejder for:

- At skabe gode vilkår for evangeliets
forkyndelse
- At værne om kirkens kulturværdier
- At være omdrejningspunktet for det
lokale kirkelige demokrati
- At være arbejdsgiver for kirkens
ansatte (dog ikke præsten)

Øvetider:
Jubilatekor:
17.00 - 18.50

Ja, der er mange muligheder for at påvirke vore lokale kirker. Har det vakt din
interesse? Så mød op til offentlig orienteringsmøde

Påmindelse

• Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00
i Sognegården / Hem præstegård

Ved gudstjeneste og andre kirkelige handlinger er det tilladt for kirkebil og andre, at
køre ind på kirkegården og frem til våbenhuset, såfremt at automobilet medfører
gangbesværede.
På kirkens vegne Graver Poul Johan

• Onsdag d. 13. maj kl. 19.00
i Graverhuset i Svenstrup v. Kirken
• Torsdag d. 14. maj kl. 19.00
i Forsamlingshuset i Sem
Møderne afholdes sammen med det årlige menighedsmøde, hvor de forskellige
menighedsråd orienterer om arbejdet i
den forløbne funktionsperiode.

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.

Der vil senere blive annonceret i den
lokale presse om tid og sted i de 4 sogne.
Menighedsrådene i
Firkløverpastoratet
Hem, Sem, V.
Tørslev/Svenstrup
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FRA KIRKE OG SOGN
kan man godt bilde sig ind, at foråret er lige
om hjørnet.

I Sem kirke har vi haft Kyndelmisse, hvor
vi jo netop fejrer, at halvdelen af vinteren
er gået, og at det går mod lysere tider. Det
gøres i Sem traditionelt med læsninger,
sange såvel af Jubilate koret som fællessange, masser af levende lys og Steffens
fastelavnsboller til kirkekaffen. Det er en
dejlig tradition.

Højskoleforeningen har taget hul på
forårssæsonen med indtil nu 2 spændende
foredrag, det første af tidl. lektor på Lærerhøjskolen Jens Kr. Lings, der fortalte
om netop St. St. Blicher på en måde, så vi
kom både ind i og bag om hans liv og digtning. I februar fortalte Solfrid Bracher om
sin opvækst i det allernordligste Norge
blandt Samer og om, hvorledes hun endte
her i Mariager. Det var et meget, meget
spændende og interessant foredrag fortalt
med humor og ledsaget af utrolig smukke
billeder. Tilbage står så kun den sidste
festlige aften i marts, hvor det er countrymusikken, der slutter sæsonen. Vi håber,
som sædvanlig at have næste sæsons program færdig til den aften.

Nyt fra Sem
På denne årstid er der uvægerligt en
bestemt sang, der igen og igen melder sig,
også selv om vi ikke i denne vinter har haft
meget af hverken frost eller sne, kun regn
og mørke, og det er vel nok det, jeg længes
efter, der skal ændre sig. Jeg kommer altid
til at tænke på St. St. Blichers dejlige vintersang, ”Det er hvidt herude”, hvor han i sidste vers skriver:
Inderlig jeg længes
efter vår, men vintren strænges;
atter vinden om til nord!
Kom, sydvest, som frosten tvinger,
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!

og selv om der ingen sne og frost har været,
så længes jeg inderligt efter lysere tider. I
skrivende stund er det ret koldt, men solen
skinner, og når man sidder i sin varme stue,
og der er erantis og vintergækker udenfor,
og påskeliljerne står med knopper, ja, så
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2020 er valgår i landets menighedsråd,
således også i Sem. Der er kommet en ny
valglov, der skal sikre mere demokrati i
valget, idet selve valget foretages af den
forsamling af sognebørn, der møder op
til den såkaldte valgforsamling. Valgforsamlingen er fastsat til den 15. september,
men da vi jo er et fire sogns pastorat med
foreløbig tre menighedsråd, og da sognepræsten jo er medlem af alle menighedsrådene og derfor skal være til stede, kan
valget ikke foregå på samme dag. Dagen for
valget i Sem bekendtgøres i næste kirkeblad, ligesom det også bekendtgøres på
Firkløverkirkernes hjemmeside www.hssv.
dk, fra prædikestolen i alle kirkerne samt i
den trykte dagspresse.

Indledningsvis afholdes der et offentligt
orienteringsmøde i Sem Forsamlingshus
og Sognegård torsdag, den 14. maj 2020,
kl. 19.00, hvor menighedsrådet vil berette om, hvad der er foregået i den forløbne valgperiode omkring Sem kirke,
ligesom der vil blive fortalt om planerne
for i hvert fald begyndelsen af den næste
valgperiode og orienteret om vilkårene
for valget. Denne dato vil også fremgå
af såvel hjemmesiden som dagspressen,
ligesom den vil blive bekendtgjort fra
prædikestolen.
I Sem menighedsråd glæder vi os til den
nye valgform og håber meget på, at rigtig
mange sognebørn vil slutte op om valget.
Det er jo vores kirke og vores kirkeliv, det
gælder, og vi synes, man skal værne om og
bevare både vores smukke kirke, men også
det liv og det sociale samvær, der foregår
omkring den, og det gøres blandt mange
andre ting netop ved, at man møder op og
deltager i valget til det næste menighedsråd.

Firkløverpastoratet
bød lyset velkommen
i Sem kirke
Kyndelmisse falder altid den 2. februar, 40 dage efter juleaften.
I Sem Kirke blev kyndelmissegudstjenesten fejret med masser af lys. De
blev på skift tændt af præsten og menighedsrådet, efter læsning af Lukasevangeliet.

Nu står forårs og forsommertiden foran
os med de mange kirkelige højtider, og
jeg vil da her lige minde om Bededagsarrangementet, hvor vi i år vandrer fra Hem
kirke til Sem kirke. I Hem begynder vi kl.
10.00 med en kort andagt efterfulgt af
kaffe og rundstykker, så vi har kræfter til
spadsereturen. I Sem slutter vi med nok en
kort andagt, hvorefter der er suppe i Sem
Forsamlingshus og Sognegård kl. 12.00.
Jeg behøver selvfølgelig ikke at sige, at hvis
man ikke kan gå hele turen, eller hvis man
slet ikke kan gå turen, kan den altså også
køres, så man kan naturligvis godt deltage
alligevel.
Rigtig godt forår og forsommer

Jubilatekoret indledte med at synge
”Tænd dit lys”.
VEJRPROGNOSE ved kyndelmisse.

”Kjørmes” tø er lige så godt som 100
læs hø.
”Hvis lærken høres kjørmes dag, bliver det tidlig forår ”.

Efter gudstjenesten var der hyggeligt
samvær med kaffe og Steffens hjemmebagte fastelavnsboller.

Vera Jensen
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Således sluttede en dejlig dag i Sem
Kirke.

FRA KIRKE OG SOGN

Guds nåde er en vintergæk

Christingles
- Hvad er nu det?
Og hvad er
meningen bag det?

Guds nåde er en vintergæk
Den er din fostergave
Og er du ved at dø af skræk
Så plant den i din have
Med fastetidens bøn
Bliver jorden atter grøn
I angst og overflod
Besejres du af mod
Og ene er vi flere.

Alle arbejdede seriøst med at skabe christingle



GODE TILBUD

Ved fællesspisningen efter familiegudstjenesten i V. Tørslev Kirke, prøvede deltagerne noget helt nyt - de skulle lave en
Christingle.

Ideen havde sognepræsten med hjem
fra England efter et besøg hos provstiets
venskabsklub.

70 12 01 10
Ring, når du har brug for én
at tale med.

Materialet var: En appelsin, røde lakridsbånd og slik på tandstikkere plus et julelys.

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.

Til slut tændte sognepræsten lyset.

- Appelsinen symboliserede: Jorden

Jesus lys i verden der
bringer håb til mennesker
der lever i mørke.

- Røde lakridsbånd: Kærlighed
- Slik: Guds skabelse
- Lys: Kristi lys

(Simon Grotrian 2006)
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Telefonerne er åbne hver dag fra
kl. 19.00 om aftenen og frem til kl. 3.00
om morgenen.

FRA KIRKE OG SOGN

”Nu tror jeg ikke Vorherre vil have noget imod
at vi giver Mikkel og Amanda en applaus for en
smuk gudstjeneste i V. Tørslev Kirke”
Ordene blev sagt af en kirkegænger i V.
Tørslev Kirke. Organist og kirkesanger stod
for dagens gudstjeneste. En såkaldt ”degnegudstjeneste” - en gudstjeneste uden
prædike og altergang, men med tekstlæsning, trosbekendelse og salmesang.

Forårs/Jubilæums
koncert
i Svenstrup kirke

Firkløverpastoratets formænd, Jens
Hammer, Vera Jensen og Stella Andersen
takkede Mikkel og Amanda for deres
indsats.

De havde kreeret en meget smuk musikalsk prædike som rørte alle i kirken.

23. april 2020 kl. 19.00
Medvirkende: Jubilatekoret og Amanda
og Jørgen Ellekilde.

WWW - M.M.

Koret vil synge nogle af de sange de har
sunget gennem de sidste 10 år.
Koret har i denne tid haft 4 korledere.
Den første var Marina Dalgård, Maja
Tegtmejer, Jørgen Ellekilde og korets nuværende korleder er organist Amanda
Ellekilde.

vores organist. Hun behersker både violin og klaver samt den smukkeste sangstemme.

Duoen Ellekilde

Efter koncerten er menighedsrådet vært
ved en lille forfriskning i våbenhuset.

Vil supplere Jubilatekoret med en koncert fra deres repertoire som jo spænder
vidt.
Jørgen Ellekilde er Dom organist ved
Budolfi Kirke i Aalborg og Amanda er jo

Sognepræsten havde i en periode været
sygemeldt. Derfor denne form for gudstjeneste.

Alle er velkomne.

Venlig hilsen
Amanda Ellekilde og Jubilatekoret
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• 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.w������������������������������������������������������������������������������������������������������������� www.detmedgud.dk
• Bibelmaraton m.m.w����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 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
I anledningen af 75 årsdagen for befrielsen er der lavet en ny salme, som vi skal
synge i kirken den 4. maj:

75

Så tung var de tungeste dage

årsdagen for Danmarks Befrielse
Snart fejrer vi 75 årsdagen for Danmarks
Befrielse.
Så er der gået 35 år siden vi sidst fejrede
det. TID HVOR BLEV DU AF?

Sidst havde vi festgudstjeneste i V. Tørslev
Kirke og derefter middag i V.Tørslev Forsamlingshus.

Aftenens hovedtaler var Lissi Juul, gift
med sognepræsten Thorkild Juul. Hun
holdt et meget bevægende foredrag, hvor
hun fortalte om sit arbejde med de hvide
busser. Hun var dengang Lotte og deltog
derfor i arbejdet med at få de mange kz
fanger hjem til Danmarl.
4. maj kan virke, især for de yngre, som en
fjern fortid, der er svær at forholde sig til.
I filmen om Hvidstengruppen er titlen:
”Nogen må dø for at andre kan leve”

Den 4. maj 1985 fejrede vi 40 årsdagen
for Danmarks befrielse.

Det må vi aldrig glemme.

Festgudstjeneste
i Hem kirke

Den 4. maj 2020 kl. 19.00

firkløverkirkerne. Der vil også være
ekstra klokkeringning den 4. maj fra
kl. 20-21.

Jubilatekoret medvirker. Der er efterfølgende arrangement i forsamlingshuset.

Alle er velkomne.

Der opfordres til at have lys i vinduerne. Der vil være fakler tændt ved alle

Morgen og aften ringning vil være forøget med 15 min.
Sognepræsten og
Firkløverkirkernes menighedsråd
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Så tung var de tungeste dage,
så lette de dage i maj,
da lysene tændtes som bøgen
med fred på de fredløses vej.
Men sårbar er freden og glæden,
så sårbar som livet hver dag
og alle må bære det ansvar,
så enkelt. Den vigtigste sag.
Hvem slukker de gnister der fyger,
før gnisterne tænder et bål?
Hvem tror, vi kan lege med ilden,
før mørkemænd når deres mål?
En sandhed kan bøjes og bukkes
som løgne i ondskabens hånd,
og nye begynde at heile
besat af en hensynsløs ånd.

Grundlovsmøde

Der lokkes og kæmpes i verden,
og hjertet er kamppladsens sted.
En fører kan skjule sit ansigt
og føre os skrupelløst med,
til nogen begynder at synge
om frihed fra lænker af stål,
og frygtsomme vokser til kæmper,
og gaderne flammer af bål.

”En præst med markante meninger”.
Således skrev Randers Amtsavis ved
præsentationen af Hobros nye præst.

5. juni 2020 kl. 14.00
i Hem Præstegårdshave
Grundlovstaler er Merete Møllemann
Bøye. Ny præst ved Hobro Kirke.

Merete Møllemann Bøye har gennem
mange år været en stemme i debatten
om kirke og kultur i dagblade og tidsskrifter.

I dag er der tid til at takke
de modige kvinder og mænd,
der kæmped med livet som indsats,
så Dannebrog hejstes igen.
Og takke de børn, som betaler
en pris for forældrenes mod.
De bærer som voksne en barndom
med lugten af modstand og blod.

Glæd dig til en spændende eftermiddag.
Menighedsrådet serverer kaffe og kage.
Alle er velkomne

Sognepræsten og menighedsrådet

De lys, som vi tænder i aften,
er hjerternes ja og et nej.
Et nej til de djævelske kræfter
og ja til forsoningens vej.
De lyser som stjerner i mørket
og peger på lysenes Gud.
Vi bærer dem unge og gamle
som fredslys frimodige ud.
Mel: DDS. Nr. 28 De dybeste lag i mit hjerte
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FRA KIRKE OG SOGN

Korshærsgudstjeneste
22. marts kl. 10.30 i Hem Kirke
Denne dag får vi et glædeligt gensyn
med korshærspræst Stine Tougård.

Stine Tougård kender vi fra hendes
tid som præst i Mariager. I dag er hun
præst i Sct. Mortens Kirke og korshærspræst i Kirkens Korshær.
En korshærspræst står til rådighed
for samfundets mest marginaliserede
og udsatte mennesker med problemer
som misbrug, ensomhed og hjemløshed.

Uglekasse på
Svenstrup Kirkegård
Den lille kirkeugle er tæt på at uddø i
Danmark. Der er nu sat en redningsplan i
gang i forsøg på at sikre dens overlevelse.

Der efterfølgende frokost og foredrag
i sognegården.
Alle er velkomne.

På Svenstrup kirkegård er der opsat en
uglekasse. Men her bliver det nok en
tårnfalk eller en natugle der flytter ind.

Sognepræsten og menighedsrådet

Sommer/ blomster gudstjeneste
i Sem Kirke 7. juni kl. 10.30

Når Engletrompeten er sprunget ud og
solen er på sit højeste, er der sommergudstjeneste i Sem Kirke.

Har du lyst til at være med i koret? Ja så
tag blot en snak med Amanda.

Blomsterhilsen fra
Sognepræsten og Jubilatekoret

Jubilatekoret medvirker for sidste gang
i denne periode. De begynder igen den
første torsdag i september.

SIDEN SIDST

Natuglen holder af høje træer. De danner
par for livet. Så det kunne da være hyggeligt hvis de flyttede ind i den nye bolig .
Natuglen er total fredet.

Bagest i Haven

Tårnfalk

Tårnfalken holder også af redekasser i
høje træer.

Hem Kirke

Det er ”Uglefolket” fra Mariager der har
opsat redekassen.

BISÆTTELSE:
Klaus Nørgaard Johansen
- bisat i Spentrup

Så nu er der bare at vente.

Bagest i haven,
der sidder jeg tit
kigger på blomster og blade
tænker på livet - det som blev mit
det jeg engang skal forlade

Sem Kirke
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DÅB:
Nessa Rose Hermansen
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GUDSTJENESTELISTE

Hem, Sem, Vester Tørslev og Svenstrup sogne
Marts
1.s. i fasten

8. maj
Bededag
Matt. 7,7-14
Vandring fra Hem til Sem
Efter vandringen er der suppe i Sem forsamlingshus

8. marts
2.s. i fasten
Mark. 9,14-29
Vester Tørslev kl. 10.30
15. marts
Joh. 8,42-51
Sem kl. 10.30

10. maj
4.s.e. påske
Joh. 8,28-36
Omegnens kirker

3.s. i fasten

22. marts
Midfaste
Joh. 6.24-35
Hem kl. 10.30	Korshærsgudstjeneste med efterfølgende frokost og foredrag v. Korshærspræst
i Randers Stine Tougaard
29. marts
Mariæ bebudelsesdag
Omegnens kirker

5. april
Palmesøndag
Mark. 14,3-9 el. Joh. 12,1-16
Hem kl. 10.30 Dåbsjubilæumsgudstjeneste

10. april
Langfredag
Luk. 23,26-49 el. Joh. 19,17-37
Sem kl. 10.30
12. april
Påskesøndag
Matt. 28,1-8
Hem kl. 10.30
13. april
2. påskedag
Joh.20,1-18
Omegnens kirker
19. april
1.s.e. påske
Joh.21,15-19
Vester Tørslev kl. 10.30
26. april
2.s.e. påske
Joh. 10,22-30
Omegnens kirker

Maj

21. maj
Kristi himmelfart
Luk. 24,46-53
Sem kl. 10.30
24. maj
6.s.e. påske
Joh. 17.20-26
Hem kl. 10.30

April

9. april
Skærtorsdag
Joh. 13,1-15
Vester Tørslev kl. 10.30

17. maj
5.s.e. påske
Joh. 17,1-11
Vester Tørslev kl. 10.30

31. maj
Pinse
Joh. 14,15-21
Vester Tørslev kl. 10.30

Juni
1. juni
2. pinsedag
Joh. 6,44-51
Omegnens kirker
7. juni
Matt.28,16-20
Sem kl. 10.30

Trinitatis søndag
Sommergudstjeneste

14. juni
1.s.e. trin.
Luk. 12,13-21
Vester Tørslev kl. 10.30
21. juni
2.s.e. trin.
Luk. 14,25-35
Hem kl. 10.30
28. juni
3.s.e. trin.
Luk 15,11-32
Omegnens kirker

GRATIS KIRKEBIL

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

2. maj
3.s.e. påske
Joh. 14,1-11
Omegnens kirker

Mariager Taxi - 98 54 15 85

Tilbuddet gælder i alle 4 sogne i pastoratet.

KLØVER BLADET
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 11. maj 2020.
Diverse navngivne indlæg giver ikke nødvendigvis udtryk for den ansvarshavende redaktørs mening.

Tryk: Mariager Bogtrykkeri & Offset - Tlf. 98 54 14 22

1. marts
Luk. 22,24-32
Sem kl. 10.30

4. maj
75 års jubilæum for befrielsen i Hem kirke kl. 19.00

