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Foredag i efterårsferien 
ved Steffen Støvring

”Nietzsches livslyst og blinde pletter”
Foredrag i efterårsferien ved Steffen Støvring 
om filosoffen Friedrich Nietzsche torsdag den 15. 
oktober kl. 16 i konfirmandlokalerne Herthavej 2. 
(Foredraget var planlagt til at finde sted sommeren 
2015 men måtte aflyses. Heldigvis er det lykkedes at 
få en aftale om foredrag den 15. oktober.)

Forhenværende seminarielektor Steffen Støvring 
har i Rørvig tidligere holdt foredrag om N.F.S. 
Grundtvig, Søren Kierkegaard og K.E. Løgstrup. 
Denne gang handler foredraget om filosoffen 
Friederich Nietzsche. 
Foredraget om Friedrich Nietzsche er et folkeligt 
foredrag, hvor Nietzsches dramatiske liv og tan-
keunivers er levende og personligt nærværende. 
Der kræves ingen forudsætninger for deltagelse 
– alle er meget velkomne. Der er ingen tilmelding. 
Entré: 25 kr. Steffen Støvring har udtalt således om 
foredraget:

Nietzsches liv og forfatterskab var én lang lidenskabelig kamp. For mental styrke, 
sundhed og generøsitet. Mod alle former for mental indskrænkethed, forløjethed 
og undertrykkelse. For udfoldelse og frihed. Mod smålig magt og instinktforarmelse. 
Denne lidenskabelige kamp endte i et psykisk sammenbrud – og i et efterfølgende 
groft misbrug blandt fascister og nazister.
Men måske var denne udgang ikke helt tilfældig. Måske tog Nietzsche fejl på fun-
damentale eksistentielle områder – og munden for fuld!   

Steffen Støvring udgav for et år siden den anmelderroste bog
”Lidenskab for liv – præsentation af fire eksistenstænkere”.

 - En af tænkerne var netop Nietzsche. De andre Kierkegaard,
 Grundtvig og K. E. Løgstrup

Filosoffen Friedrich Nietzsche 
(1844-1900)



Menighedsrådsmøder

Aktivitetskalender

Hvor der ikke er anført andet, foregår møder og arran-
gementer i konfirmandlokalerne, som ligger ved Præ-
stegårdens kontor på Herthavej 2.  Koncerter foregår i 
Rørvig Kirke. Gudstjenesterne foregår i kirken, hvis der 
ikke er oplyst andet.
Vi beder jer huske på, at man til sognecaféen IKKE 
behøver at tilmelde sig (vi serverer en kop kaffe og en 
småkage, som koster 20 kr.), hvorimod vi til sognemøder 
beder om TILMELDING senest mandagen inden mødet 
kl. 12 (af praktiske grunde m.h.p. indkøb m.m. Det ko-
ster 25 kr. at deltage i sognemødet).

Søndag 6. september kl. 9: gudstjeneste
Onsdag 9. september kl. 14.30: sognemøde 
Søndag 13. september kl. 10: gudstjeneste
Onsdag 16. september kl.19: filmklub
Søndag 20. september kl. 9: gudstjeneste
Onsdag 23. september kl. 19.30: Ydre Missionsmøde 
i Menighedshuset i Nyk. Sj.
Torsdag 24. september kl. 19: menighedsrådsmøde
Søndag 27. september kl.10: gudstjeneste
Søndag 4. oktober kl. 10: gudstjeneste
Onsdag 7. oktober kl. 14.30: sognecafé
Søndag 11. oktober kl. 10: gudstjeneste
Torsdag 15. oktober kl. 16: 
foredrag om Friedrich Nietzsche
Søndag 18. oktober kl. 10.30: gudstjeneste
Onsdag 21. oktober kl. 19: filmklub
Torsdag 22. oktober kl. 19: menighedsrådsmøde
Lørdag 24. oktober kl. 14-17: kirkehøjskole i Rørvig
Søndag den 25. oktober kl. 9: gudstjeneste
Søndag 1. november kl. 10: gudstjeneste 
Onsdag 4. november kl. 14.30: sognecafé
Søndag 8. november kl. 10.30: gudstjeneste 
Søndag 15. november kl. 9: gudstjeneste
Onsdag 18. november kl. 19: filmklub
Torsdag den 19. november kl. 10-13: børnehaver 
inviteres til Rørvig kirke
Torsdag den 19. november kl. 10-13: børnehaver 
inviteres til Rørvig kirke
Fredag den 20. november kl. 10-13: børnehaver 
inviteres til Rørvig kirke
Søndag 22. november kl. 10.30: gudstjeneste 
Torsdag den 26. november kl. 10-13: børnehaver 
inviteres til Rørvig kirke
Søndag 29. november kl. 10: gudstjeneste
Onsdag 2. december kl. 14.30: julemøde
Torsdag 17. december kl. 19: menighedsrådsmøde

Menighedsrådsmøderne er 
åbne for alle interesserede. 
Møderne begynder kl. 19 og 
finder sted i konfirmandlo-
kalerne Herthavej 2. 
Datoer for kommende me-
nighedsrådsmøder, som af-
holdes om torsdagen, er: 24. 
september, 22. oktober, 19. 
november og 17. december.
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Kirkebilen
Kirkebilen har skiftet navn: Den 
hedder nu FLEXTUR og den kører til 
gudstjenester og sognemøder. Den 
bestilles på tlf.: 70 26 27 27 (Man 
skal ved bestilling oplyse, at man 
er åben bruger). Kirkebilen skal 
bestilles senest dagen inden brug. 
Man får ved henvendelse til kirken 
refunderet udgifterne.

Kirkens hjemmeside:
www.roervigkirke.dk

Gudstjenester

Søndag den 27. september er der høstgudstjeneste kl. 10, 
hvor konfirmanderne medvirker. Ved gudstjenesten bydes 
årets konfirmander velkommen.
Søndag den 1. november er der Alle Helgens gudstjeneste kl. 
19, hvor vi, som det er skik i Rørvig sogn, læser navnene op 
på dem, der er taget afsked med i Rørvig sogn i det sidste år.



Efterårets møder

K.E. Løgstrup

Sognemøderne, som alle er 
velkomne til, foregår i kon-
firmandlokalerne Herthavej 
2 og begynder kl. 14.30. Husk 
tilmelding til sognemøder-
ne den 9. september og 2. 
december (25 kr.) til Jette 
Købke på tlf.: 59 91 30 00/ 30 
58 15 58 Der er ikke tilmel-
ding til sognecafeerne den 7. 
oktober og den 4. november 
(20 kr.). 

Sognemøde onsdag den 9. 
september kl. 14.30 med 
Andreas Petersen. ”Mit liv 
som blind-nutid og frem-
tid og rejser”.
Mange husker, at vi tidligere 
har haft besøg af Andreas Pe-
tersen, som både med humor 
og alvor bl.a. har fortalt om 
sin skolegang og sin opvækst 
som blind. Denne gang for-
tæller Andreas Petersen om 
”Mit liv som blind-nutid og 
fremtid og rejser”.
Husk tilmelding senest man-
dag den 8. september kl.12.

Sognecafé onsdag den 7. 
oktober kl. 14.30 med Bes-
sie Gideon.”Selv det mind-
ste hjul kan gøre gavn.” 
Bessie Gideon har tidligere 
i Rørvig fortalt om begiven-
heder i bl.a. Nykøbing under 
krigen. Bessie Gideon er en 
fremragende fortæller, og 
denne gang fortæller Bessie 
Gideon om, hvordan hun selv 
som ung oplevede krigen 
og om sin indsats ud fra den 
tanke, at det også nytter at 
være ”et lille hjul i et stort 
maskineri”. Der er ingen til-
melding. Kaffe og te: 20 kr.

Sognecafé onsdag den 4. 
november kl. 14.30. ved 
Kirsten Scherer, Rørvig.
Kirksten Scherer har haft et 
oplevelsesfyldtrigt liv med 
mange spændende rejser og 
har tidligere fortalt i Rørvig. 
På sognecaféen fortæller Kir-
sten Scherer fra sit liv, og den 

Filmklubben

Rørvig Filmklub mødes i kon-
firmandlokalerne på Hertha-
vej 2 følgende onsdage kl. 19:
Onsdag den 16. sept. kl. 19 
Onsdag den 21. okt. kl. 19 
Onsdag den 18. nov. kl. 19
Vi begynder filmforevisningen 
kl. 19.  Man er velkommen til 
at møde lidt før klokken 19 
og drikke en kop kaffe eller 
te. Kaffe og te med småkage: 
10 kr.
Pris for en filmsæson med 
seks film: 100 kr.
Interesserede er velkomne til at 
kontakte sognepræst Ida Wil-
lert for yderligere oplysninger.
Alle, nye og gamle medlem-
mer, er velkomne.

nærmere titel på foredraget 
følger senere.
Der er ingen tilmelding. Kaf-
fe og te: 20 kr.

Sognejulemøde onsdag 
den 2. december kl. 14.30.
Alle er velkomne til vores 
sognejulemøde, hvor vi bl.a. 
hygger med julesalmer, og der 
er lodtrækning om julekurve.
Husk tilmelding til Jette Køb-
ke senest mandag den 1. 
december kl. 12.

Y’s Men

YM-møde i Menighedshu-
set Nyk. Sj. den 23. sep-
tember kl. 19.30.
Kirkerne i Odsherred samler 
i 2015 ind til spedalskhedsar-
bejdet i Dinajpur i det vest-
lige Bangladesh. Ubehandlet 
spedalskhed forkrøbler og 
stigmatiserer mennesker. Syg-
dommen skaber afstand til 
både ægtefæller, børn, arbejde 
og landsbyens befolkning. Men 
spedalskhed kan helbredes og 
isolationen kan brydes. Indsam-
lingen går til et landsbybaseret 
projekt for spedalskhedsramte, 

hvor målet er tidlig diagnosti-
cering, pleje og genoptræning 
og støtte gennem selvhjælps-
grupper. Målet er at nå 800 
personer med tilbud om en ny 
start på tilværelsen. 
Året ud kan man støtte Spe-
dalskhedsmissionens vigtige 
arbejde for spedalskheds-
ramte ved at give et biddrag 
i kirkebøssen til projektet 
eller ved at indbetale et be-
løb via netbank til provsti-
ets indsamlingskonto: 0537 
– 0000499013 i Dragsholm 
Sparekasse. Eller via Mobi-
lePay: 2151 6111 mrk. Ods-
Skippinge + adr. og cpr.nr., 
hvis fradrag ønskes.
Målet for provstiindsamlingen 
er igen i år kr. 25.000, så en-
hver gave modtages med tak!
Onsdag den 23. september 
kl. 19.30 er der fællesmøde 
i Ods-Skippinge provsti i Me-
nighedshuset, Skolestræde 1, 
Nykøbing Sjælland. Næstfor-
mand i Spedalskhedsmissio-
nen, sognepræst Asbjørn Han-
sen, Svinninge, fortæller om 
landsby-projektet i Dinajpur.

Kirkehøjskole

Kirkehøjskole i Rørvig den 
24. oktober kl. 14-17.
Emnet for efterårets kirke-
højskole: ”Er Danmark et kri-
stent land?” har fyldt meget i 
forsommerens og sommerens 
debatter. Kirkehøjskolen er 
et forum, hvor deltagere 
drøfter emner fra kristen-
dommen, og hvor alle er vel-
komne. Forhåndstilmelding 
er ikke nødvendig. Kaffe og 
te: 20 kr.
Kirkehøjskolerne arrangeres 
i fællesskab mellem præster i 
Ods-og Skippinge provsti. Det 
varer fra klokken 14 til klokken 
17 og finder sted i konfirmand-
lokalerne på Herthavej 2.
Programmet er følgende:
14.00: Velkomst og oplæg 
14.30: fælles drøftelse
15.15: kaffe og te
16.15: andagt i Rørvig kirke



Trundholm Tryk ✔ 59 31 50 03

Besøg på sygehuset
Sognepræsten kan kontaktes, dersom man ønsker besøg 

eller hører om nogle, der er indlagt og gerne vil tale med præsten.

Gudstjenester i Rørvig

1) Kirkekaffe
2) Høstgudstjeneste

 6.  september  kl.   9.00  14. søndag efter trinitatis  Ida Willert
 13.  september  kl. 10.00 15. søndag e. trin  Ida Willert 1)

 20.  september   kl.   9.00 16. søndag e. trin. Michael Nissen 
 27.  september  kl. 10.00 17. søndag e. trin.  Ida Willert 2) 
 4.  oktober  kl. 10.00 18. søndag e. trin.  Ida Willert 
 11.  oktober  kl. 10.00  19. søndag e. trin.  Ida Willert 1)

 18.  oktober  kl. 10.30  20. søndag e. trin.  Michael Nissen 
 25.  oktober  kl.   9.00  21. søndag e. trin.  Ida Willert 
 1.  november  kl. 10.00 Alle Helgens dag  Ida Willert 1)

 8.  november  kl. 10.30  23. søndag e. trin.  Ida Willert 
 15.  november  kl.   9.00  24. søndag e. trin  Michael Nissen
 22.  november  kl. 10.30 Sidste søndag i kirkeåret  Ida Willert 
 29.  november  kl. 10.00  1. søndag i advent Ida Willert

Babysalmesang

Det er således, at de familier, 
der er interesserede i, at bør-
nene går til babysalmesang, er 
velkomne til at henvende sig til 
Nykøbing Sjælland kirkekontor, 
idet der, såfremt der er plads, 
er mulighed for at få plads på 
et hold med babysalmesang i 
Nykøbing. Henvendelse til Ny-
købing Sjællands kirkekontor 
foregår ved mail til rit@km.dk 
og om fredagen på mail til  dhj@
km.dk. Kirkekontoret kan også 
kontaktes på tlf.: 5991 0587.

1. Y´s Men´s club i Odsher-
red tilbyder:
Et åbent og aktivt, kristent  fæl-
lesskab-lokalt og globalt
Et meningsfyldt fællesskab, hvor 
der er plads til alle
Spændende foredrag
Gode oplevelser
Interesserede er velkomne til at 
rette henvendelse til Annelise 
Würtz på tlf.: 55 54 62 80, mail: 
annelise.wurtz@hotmail.com 
eller til at læse mere på 
www.odsherred.ysmen.dk

2. Rørvig er blevet ”vejkirke”. 
I kirkens våbenhus ligger ”vej-
kirkebrochurer med yderligere 
oplysninger. 

3. MobilePay er let at bruge. 
Rørvig Kirkes MobilPay har tele-
fonnummer: 22 24 00 90, og det 

kan for eksempel bruges ved 
betaling af kollekter og entré 
ved koncerter. 

Fremgangsmåde ved betaling 
med MobilePay:
Log på MobilePay
Indtast 22 24 00 90 samt det 
beløb, du ønsker at indbetale.
Skriv teksten til det formål, du 
støtter. Afslut.

Der skal lyde et stort velkom-
men til det nye hold konfir-
mander, som lige er begyndt 
på konfirmationsforberedelsen.
Konfirmanderne medvirker ved 

Sidste Nyt

Konfirmander

høstgudstjenesten søndag den 
27. september, hvor de også bli-
ver budt velkommen. Vi ser frem 
til at møde konfirmanderne i 
den kommende tid i kirke og til 
arrangementer. Konfirmationen 
finder sted  Store Bededag den 
22. april 2016.

Betal med MobilePay på tlf:

22 24 00 90


