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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.: 23 81 37 t14 · 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

Kære menigheder i firkløver kirkerne
førstefødte, og svøbte ham og lagde ham
i en krybbe, for der var ikke plads til dem
i herberget.

Af sognepræst
Cicilie Poulsen

I den samme egn var der hyrder, som lå
ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem,
og Herrens herlighed strålede om dem, og
de blev grebet af stor frygt. Men englen
sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for
hele folket: I dag er der født jer en frelser i
Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette
er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er
svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét
var der sammen med englen en himmelsk
hærskare, som lovpriste Gud og sang:

Vi nærmer os julen og Jesu fødsel. Det er
nu 2 år siden vi har kunnet fejre Jesu fødsel på jorden. Og i skrivende stund, ved
vi jo ikke hvordan julen vil blive fejret i
kirkerne og hjemmene i år. Derfor vil jeg
minde alle om hvad julen er, sådan som
den er beskrevet i Lukas evangeliet kap. 2
Og det skete i de dage, at der udgik en
befaling fra kejser Augustus om at holde
folketælling i hele verden. Det var den
første folketælling, mens Kvirinius var
statholder i Syrien. Og alle drog hen for
at lade sig indskrive, hver til sin by. Også
Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa
til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og
slægt, for at lade sig indskrive sammen
med Maria, sin forlovede, som ventede et
barn. Og mens de var dér, kom tiden, da
hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den

Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
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Vi lever i en tid, hvor vi må vende tilbage
til hvad evangeliet, det glædelige budskab, fortæller os. Nemlig at Gud fødes
lige midt i mørket. Lige midt i mørket
kommer han for at vise os, at der er lys.
Gud kommer til os som et lille uskyldigt
barn, Jesus.

Barnet der er symbol på miraklet, glæde,
lys, varme, omsorg, uskyld og nysgerrighed
på livet. Barnet der stiller de mest åbenlyse
spørgsmål til ting, der går imod alt det naturlige. Sådan lader Jesus, vi mennesker
stille alle spørgsmålene og Han besvarer
dem med lignelser der er fyldt med liv,
glæde og sandheden. En sandhed som vi i
denne tid må mindes som vi har gjort det i
mange hundrede år nu.

vigtig her i tilværelsen. De basale behov,
kraften og sammenholdet i familien.

FRA KIRKE OG SOGN

Gud er den sande konge i verden, for det
er med de værdier barnet viser os, at vi
skal finde hinanden. Med barmhjertighed, respekt, ansvar og tilgivelse.
De jordiske konger blev dengang bange
for et lille barn og ville gøre alt for at udrydde Ham, hvilket ikke lykkedes. Josef
og Maria flygtede til Ægypten med den
nyfødte, for at passe på Ham. Passe på
uskylden og miraklet og lyset.

Nogle gange tænker jeg, at vi mennesker
er lidt tungnemme, at vi igen og igen har
brug for at høre, at børnene er vigtige.

Det er børnene der lyser op her midt i
mørket, netop med deres uskyld og naturlige nysgerrighed på livet. Det ved
alle, der sidder med en lille baby og iagttager deres helt basale behov. De basale
behov som mad, hvile og omsorg. De helt
almindelige menneskelige behov. Det
er simpelt. Når de behov er dækket, da
får vi de mange smil og børnenes gåpåmod i livet at se. Sådan er det også med
os voksne. Når vi har spist, hvilet og fået
omsorg/kærlighed, da kan vi det hele. Da
rummer vi en kraft der ikke kan slåes ud.
Vi må huske på i denne tid, at børnene
fødes som små engle, der viser os voksne
vejen tilbage til livet. På den måde bliver
vi mindet om, hvad der rent faktisk er

Organist og korleder

Til jer alle derude. Pas godt på barnet,
også barnet i jer selv. Det legende, det
kreative og det naturlige. Pas godt på
hinanden og sammenholdet. Det er det
vigtigste! Det er jeg sikker på, at vi får
brug for i denne tid.

Gud og lyset er født her i os alle. Så sæt det
ikke under en skæppe, for da går det ud!
Derfor ”Frygt ikke” glæden er allerede en
del af hele folket. Som der står!
Guds fred og velsignelse til alle!!!!

Rigtig glædelig jul til alle
Sognepræst Cicilie Poulsen

Marie Hauerholt
Gregersen
Mail:
m.b.gregersen@gmail.com


Nyt fra Sem

ØVETIDER:
Jubilatekor
17.00 - 18.50

Så er det igen blevet tid til at skrive et
lille indlæg til det næste kirkeblad. Eftersommeren og efteråret har stort set
været dejligt med relativt høje temperaturer og solskin, men naturligvis også
med dage med regn og rusk og nedfaldne
blade overalt, men sådan er efteråret
jo. Til gengæld har vi fået et farveorgie
uden lige. Det er en lise for sjælen at køre
gennem efterårets landskab og se, hvor
smukt det hele tager sig ud, specielt da
på en dag med solskin. Jo, der er dejligt
i Danmark. En tur langs en spejlblank
fjord kantet af de smukkeste farver kan
man glæde sig over længe.

Påmindelse
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

Generelle oplysninger
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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.

5

Festgudstjenesten i Sem kirke i anledning af vore nye, smukke kirketekstiler
blev overværet af en næsten fuld kirke,
og næsten alle fulgte med til en dejlig
kirkefrokost i Sem Forsamlingshus og
Sognegård. Jeg tror, man sætter ekstra
stor pris på sådan en begivenhed efter
det forfærdelige Corona år. Det blev en
meget smuk gudstjeneste, hvor Lotte til
slut fortalte om sine overvejelser og valg

FRA KIRKE OG SOGN
forud for vævearbejdet. Vi i Sem sogn og
menighedsråd glæder os, hver gang vi
kommer i kirken, over det smukke arbejde, og vi glæder os ikke mindst til at give
det videre til næste generation.

trængt sang- og musikaften og fortsatte
i oktober med den gribende historie om
en slægt af dansksindede sydslesvigeres
kamp for at bevare livet og troen på en
fremtid trods tvungen deltagelse i Tysklands krigsførelse både under 1.ste og
under 2. verdenskrig. I november fortalte Per Bracher levende og morsomt
om sit liv som TV-fotograf. Foredraget
var naturligvis ledsaget af mange smukke billeder og små film. Tilbage i 2021
står så kun decembers foredrag af sognepræst Thomas Frøkjær fra Skivholme.
Thomas Frøkjær er en munter herre, så
det skal nok blive en god indgang til julens festligheder.

Corona situationen ser desværre lige i
øjeblikket ud til at spidse til, og det er mit
inderligste håb, at landet kan undgå flere restriktioner og nedlukninger, at alle
ikke vaccinerede skynder sig at indhente
det forsømte, og at vi alle sammen vil
bære os fornuftigt ad i samværet med andre mennesker. En situation som i 2020,
hvor julegudstjenesterne blev aflyst så
sent som Lillejuleaften kl. 22.00, ønsker
jeg aldrig at opleve mere.

2022 begynder med et foredrag om en
rejse til Canada og Alaska foretaget af
”Familie på farten”, og det, tror jeg, bliver
både spændende og smukt.

I Sem har vi fået taget hul på højskoleforeningens 15. sæson heldigvis med
højt deltagerantal og håndsprit på
bordene. Sæsonen startede med en til-

Nu kan det ikke vare længe, før vi skal
have hentet julepynten i kælderen eller
på loftet og have pyntet op i stuerne. En
dejlig tid står for døren med varme, lys,
lækker mad og hyggelige familiesammenkomster. Efter julens festligheder
kan det godt synes lidt uoverskueligt at
kommen gennem januars mørke dage,
men allerede i februar kan man så småt
begynde at se lyset vende tilbage, og det
fejrer vi jo traditionen tro altid i Sem
kirke med en smuk kyndelmissegudstjeneste, hvor Jubilate koret altid deltager og hvor Steffen bager de lækreste
fastelavnsboller, så der er allerede noget
at glæde sig til efter nytår. Kyndelmissegudstjenesten vil i 2022 allerede være
søndag, den 30. januar kl. 15.00.

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

SIDEN SIDST

BEGRAVELSE - HEM KIRKE
Orla Jensen
Bodil Kirstine Rasmussen

BEGRAVELSE - V. TØRSLEV KIRKE
Henrik Bødker Nielsen

Allerhelgensgudstjeneste

BISÆTTELSE - SVENSTRUP KIRKE
Minna Lykke Nielsen

Hver år på den første søndag i november,
er der Allerhelgens Søndag.
Det er en tradition at vi holder en særlig
Allerhelgensgudstjeneste. I år var det i
Svenstrup Kirke.

Gudstjenesten er for alle. Op til denne
dag inviteres særligt de pårørende til de
døde, som er blevet bisat eller begravet
fra vore kirker siden sidste Allerhelgen i
november året før.

KONFIRMATION - SVENSTRUP KIRKE
Lucas Andersenn
KONFIRMATION - HEM KIRKE
Ane Agathe Lundager Walmar

Det var en stemningsfuld gudstjeneste.
Den sluttede med at alle gik uden for kirken og i fakkel lysets skær slutte med at
synge dejlig er jorden.

VIELSE - HEM KIRKE
Rasmus Sinding Wester Johnsen og
Anne Elming Petersen Nielsen

Jeg vil ønske alle i Firkløverkirkernes pastorat en god og glædelig jul og et godt og
lykkeligt nytår.
Vera Jensen
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VELSIGNELSE - SVENSTRUP KIRKE
Caroline Høeg Laugesen og
Peter Herbst Laugesens

FRA KIRKE OG SOGN

Plantning af forårsløg
En dejlig efterårsdag i oktober, tog trioen
fra menighedsrådet, Bente, Karlo og Stella, fat på at plante forårsløg på diget ved
V. Tørslev Kirke.
Det er især påskeliljer i flere farver, krokus og dorthealiljer, der blev plantet.

Den gamle altertavle fra V. Tørslev
kommer igen frem i lyset
I næsten 100 år har det gamle kors ligget
på kirkens loft. Nu er det hentet ned fra
loftet og efter restaurering, vil det pryde
endevæggen i den nye tilbygning til graverhuset.

Diget vender ud mod blomsterstien, så
nu glæder vi os til foråret og til at kunne
nyde freden og stilheden ved den nyanlagte ”Tankegang”.

Vores altid hjælpsomme håndværker fik
korset ned fra loftet og tog det med til restaurering.
Vi glæder os meget til at se det færdige
resultat.

Familiegudstjeneste
i V. Tørslev Kirke
den 3/12 2021 kl. 17.00
Efter gudstjenesten i kirken,
hvor jubilatekoret medvirker,
mødes vi i forsamlingshuset til
fællesspisning.
Vi glæder os til at se dig.
Alle er velkomne
Sognepræsten
og menighedsrådet.

GODE TILBUD

Grandækningen
er i gang på alle
vore kirkegårde
Gravererne skal være færdige til første søndag i advent. Så det milde vejr
er velkommen.

Sct. Nicolai-tjenesten: 70 12 01 10
Ring, når du har brug for én at tale med.

Sognepræsten og menighedsrådene
ønsker alle en Glædelig Jul
8

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 NicolaiTjenesten 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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Nu går solen sin vej
Festgudstjeneste i Sem kirke
den 17. oktober 2021

Sem menighedsråd viser vejen. Denne
gang var der fest i anledningen af de nye
flotte kirketekstiler, vævet af Lotte Christensen og påsat af Ole Christensen.

Det samler vores ”lille pastorat med den
store omkreds”.
Ved den efterfølgende kirkefrokost i forsamlingshuset indledte Jubilatekoret
med sang.

Det gjorde de også da kirkeskibet blev
hængt op, og da det lille kors, lavet af
kaktus, blev ophængt.

Væverske Lotte Christensen
fortalte kirkegængerne om,
hvordan arbejdet var blevet til.

Nu går solen sin vej
For at skinne på andre.
For alle på jorden har brug for dens lys.
Og de håber og venter
På dage, du skaber
For kun i din sol, Gud, kan livet fornyes

Stella G. Andersen

Adskillige så på prøver på
arbejdet.
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Det færdige resultat.
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Kursusdag i Bæredygtighed på kirkegården

Respekt for Guds Skaberværk

Den 30 september tog jeg, sammen med
Bente Mogensen, graver ved Svenstrup
og V. Tørslev kirker, på kursus i Brabrand.

plante stauder så man var selvforsynende med alterbuketter.
Det var også lavet insekthotel.

Emnet var: Grøn kirkegård-hvad og hvorfor?
75 personer deltog i mødet, der foregik
både ude og inde.

Fastelavnsgudstjeneste
i Svenstrup Kirke
27/1 2022 kl. 10.30

Brabrand kirkegård er en stor kirkegård med megen plads uden for kirkegårdsmuren.
Selvfølgelig skal vi vise Glæde og respekt
for hele Guds Skaberværk. Kirkegården
må gerne være klimavenlig, men uden alt
for megen ”rod”

Hvordan får vi kirkegården til at summe
af liv-på en æstetisk måde? Hvorfor er
kirkediget noget særligt? Hvilke ny udfordringer kan der være.

Kirkegården skal samtidig fremstå som
en fredfyldt oase.

Ja, der var mange ting at forholde sig til.
Stedmoderblomster og isblomster var
på ”den sorte liste”. I stedet skulle man

Stella G. Andersen

Kender du Tobias og Trine?
Tobias og Trine serien er en serie med små fortællinger skrevet af
Malene Fenger - Grøndahl.

Bogen ”Tobias og Trine slår katten af tønden” får alle børn med hjem fra
fastelavnsgudstjenesten i Svenstrup.
Vi glæder os til at se dig.
Sognepræsten og Menighedsrådet
12
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der små tern i henholdsvis trendfarve og
islætsfarve.
Kvalitet: 10 tråde pr. cm.
Der er brugt en 2-trådet svensk naturfarvet hør som trend og en lidt tyndere 2-trådet sammen med en 1-trådet
auberginefarvet lettisk hør som islæt.
Dette giver et meget slidstærkt stof med
et blankt udtryk.
Der er vævet 2 m stof i 80 cm bredde

Tekstiler Sem Kirke

Knæfald

Sommeren 2018 blev jeg spurgt af menighedsrådet ved Sem kirke, om jeg ville
lave nyt stof til knæfaldet, præstens stol,
en stol i våbenhuset og forhøjningen
foran alteret. Vi kiggede på de forskellige
kvaliteter, der kunne komme i spil, og
jeg lavede et prisoverslag. I slutningen af
september kom der bud om, at jeg godt
kunne gå i gang.

Væveteknik:
Bindingen er en korskipper, en 3-1 kipper på 4 skafter. I modsætning til stolestoffet forskydes trådene i et system, så
kipperlinien brydes. Herved, og ved at
trenden er tyndere end islættet, opnås,
at trenden bliver skjult. Det giver en fladere mere jævn overflade.
Kvalitet:
Trenden er en bomuld i en neutral farve
med 8 tråde pr. cm.
Islættet er en 100% ren, hårdt spundet,
en-trådet uld, sammen med to forskellige
hørtråde. Uldtråden er blågrøn, som den
lyse på kirkebænkene og den ene hørtråd i en lidt lysere nuance. Den anden
hørtråd er den samme auberginefarvede
som i stolestoffet i en ganske tynd entrådet kvalitet. Der er
vævet 14 islæt pr. cm med disse 3 tråde.
Det matte uldgarn og den blanke hør giver et smukt spil og en meget god kvalitet.
Jeg kunne væve 5 cm i timen. Der er vævet 5 m i 1m bredde.

Jeg besøgte kirken mange gange og fotograferede. Jeg udarbejdede prøver både
med henblik på valg af farver og garnkvalitet.

Her er så beskrivelse af de tanker m.m.,
som ligger til grund for de færdige tekstiler, og som nu kan ses i Sem Kirke.

Farver:

For alle tre deles vedkommende er der
taget udgangspunkt i kirkebænkenes
farver, den aubergine på kirkebænkenes
gavle og den blågrønne på selve bænkene, således at kirkerum og kor kommer
til at hænge sammen rent farvemæssigt.
Det skaber mere ro og et lysere indtryk.

Tæppe

Stolestof		

Væveteknik:
Drejl med 3-1 kipper som grundbinding
på 8 skafter. Det vil sige, at 3 tråde går
over og 1 tråd under trendtråden, og at
det skifter for hver ottende tråd. Kipperlinien ses tydeligt. Herved kommer
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Væveteknik:
Der er vævet i en fladvævet lærredsteknik, så det er muligt at montere på en
kasse. Kanterne passer til kassen, så der
undgås ombuk. I begyndelsen og enden
er der vævet et stykke med trendtråden
til ombuk.

Kvalitet:

BIDRAGSYDERLISTE:

Trenden er tre-trådet hør meget hårdt
tvundet, 2 tråde pr. cm. Den dækkes fuldstændig af islættet. Dette er en to-trådet
100% ren uld fra Letland. For at få den
rigtige farve, har jeg selv indfarvet garnet
med farver fra det New Zealandske firma
Ashford, Syntetiske farver.Der er vævet
med 2 tråde ad gangen og 10 islæt pr. cm.
Hovedfarven er aubergine. På midten er
der vævet striber med blågrøn uld med
en bred stribe midt for alteret. Striberne
er lavet efter fibonacci systemet.

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

Efterbehandling:

Tekstilerne er damppressede og monteret af møbelpolstrer Ole
Christensen, Mariager

KFUM og KFUK:
100 kr. via sms: GAVE til 1919
Bankoverførsel: 8075 - 14 0685
Mobile Pay på tlf. 60 21 44 03

Tekstilerne blev afleveret i starten af januar i år 2021.
Der har været mange bump på vejen i
form af sygdom, forsinket garnleverance,
og her til sidst mangel på monteringsskum, men nu er de på plads forhåbentlig
til lige så stor glæde for jer, som det har
været for mig at lave dem.

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

Til sidst skal jeg sige tak til
Johanne Gundersen for at hjælpe med at
køre trend på
Til Birgit og Wandy Thygesen for lån af
grukedel
Til Elsa Krogh for kæmpe hjælp til farvning af tæppegarnet
Og ikke mindst til menighedsrådet for
tålmodigheden, da det så allersortest
ud!!

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

Venlig hilsen og tak
Lotte Christensen

Folkekirkens Nødhjælp:
Bankoverførsel: 4183 - 540 0023
Mobile Pay på tlf. 50 60 20 40

Lotte Christensen
Hem Vævestue
Hemvej 19 · 9550 Mariager
2016 6109 · hemvaev@gmail.com
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Lokal julehjælp:
Bankoverførsel: 9323 konto 000-56-13205

GUDSTJENESTELISTE

Hem, Sem, Vester Tørslev og Svenstrup sogne
Januar
Hellig trekonger

Matt. 2,1-12

Sem kl. 10.30

9. januar

1.s.e.h.3k.

Mark 10,13-16

V.T. kl. 10.30

16. januar

2.s.e.h.3k.
Hem kl. 10.30

23. januar

3.s.e.h.3k

Luk. 17,5-10

Omegnens kirker

30. januar

4.s.e.h.3k.

Matt. 14,22-33

Kyndelmisse i Sem kirke kl. 15

Hem kl. 17 Familiegudstjeneste
6. februar

Sidste søndag i hellig trekonger

Joh. 12,23-33

Vester Tørslev kl. 10.30

13. februar

Septuagesima

Matt. 25,14-30

JGE Hem kl. 9.00

Omegnens kirker

27. februar

Fastelavn/Børn

Luk 18,31-43

Svenstrup kl. 10.30

Midfaste

Joh. 6,24-35

Hem kl. 10.30

Vester Tørslev kl. 17.00

4. februar

Seksagesima

27. marts

1. april

Februar

20.februar

Omegnens kirker

April

Joh. 4,5-26

Mark 4,26-32

3.s.i fasten

Joh. 8,42-51

3. april

Mariæ bebudelses dag

Luk. 1,46-55

Sem kl. 10.30

10. april

Palmesøndag

Mark. 14,3-9 el. joh. 12,1-16

Hem kl. 10.30

14. april

Skærtorsdag

Joh, 13,1-15

Sem kl. 10.30

15. april

Langfredag

Luk. 23,26-49 el. 19,17-37 Svenstrup kl. 10.30
17. april

Påskedag

Matt. 28,1-8

Vester Tørslev kl. 10.30

18. april

Anden påskedag

Joh. 20,1-18

Omegnes kirker

24. april

1.s.e.påske

Joh. 21,15-19

Omegnens kirker

Marts
6. marts

1.s.i fasten

Luk. 22,24.32

Sem kl. 10.30

13. marts

2.s.i fasten

Mark. 9,14-29

V.T. kl. 10.30

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
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 10. februar 2022.
Diverse navngivne indlæg giver ikke nødvendigvis udtryk for den ansvarshavende redaktørs mening.

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

2. januar

20. marts

