
KIRKEHILSEN
RØRVIG SOGNMarts - Maj 2016

21 årgang · nr. 2

Kyndelmisse med »Spaghetti med kødsovs« den 31. januar.



Aktivitetskalender

Hvor der ikke er anført andet, foregår møder og ar-
rangementer i konfirmandlokalerne, som ligger ved 
Præstegårdens 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 sog-
nemøder beder om TILMELDING senest mandagen 
inden mødet kl. 12 (af praktiske grunde m. h. p. ind-
køb m.m. Det koster 25 kr. at deltage i sognemødet).

6. marts kl. 10: gudstjeneste
13. marts kl. 10.30: gudstjeneste 
10. marts: menighedsrådsmøde
20. marts kl. 9: gudstjeneste 
24. marts kl. 19: gudstjeneste
25. marts kl.10: gudstjeneste 
27. marts kl. 10: gudstjeneste 
28. marts kl. 9: gudstjeneste  
3. april kl. 10: gudstjeneste 
6. april: sognemøde
10. april kl. 10: gudstjeneste 
17. april kl. 10: gudstjeneste 
20. april: sognecafé
22. april kl. 10: konfirmationsgudstjeneste 
24. april kl. 9: gudstjeneste 
28. april: menighedsrådsmøde
1. maj kl. 10: gudstjeneste 
5. maj kl. 9: gudstjeneste 
8. maj kl. 10.30: gudstjeneste 
15. maj kl. 10: gudstjeneste 
16. maj kl. 9: gudstjeneste 
22. maj kl. 10: gudstjeneste
26. maj: menighedsrådsmøde 
29. maj kl. 10: gudstjeneste

HUSK: VALG TL MENIGHEDSRÅD I 2016!!

RØRVIG SOGN
Sognepræst Ida Willert
Herthavej 2, tlf. 59 91 80 36.
E-mail: iwi@km.dk
Træffes bedst hverdag kl. 10-11, 
undtagen mandag.

Menighedsrådet:
Formand: Tina Safari, 
tlf.: 30 14 21 54.

Næstformand: Jørgen Hansen, 
tlf.: 21 79 91 02. 

Kasserer
Jørgen Hansen

Kirkeværge
Jette Købke tlf.: 59 91 30 00

Organist 
Organist Jeanette Holst er fra 
1. marts fratrådt sin stilling som 
organist ved Rørvig Kirke. Stil-
lingen som organist ved Rørvig 
Kirke besættes snarest muligt. 
 
Kirkesanger 
Poul Thunbo tlf.: 28 93 19 69 

Graverkontor: Rørvig Kirkevej 30, 
tlf. 59 91 96 95/22 33 97 27
E-mail: rorvigkirke@mail.dk
Fax: 59 91 96 94
Fri om mandagen.
Henvendelser til graver Mona 
Jørgensen på telefon eller ved 
møde foregår bedst belejligt i 
træffetiden tirsdag-fredag klok-
ken 8-8.30 og torsdag klokken 
14-15.30. 

Udgives af Rørvig sogns menighedsråd.

Redaktion: 
Ida Willert (ansvarshavende)

Tryk: Trundholm Tryk,  4560 Vig

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

Menighedsrådsmøderne er åbne for alle interesserede. 
Møderne finder sted i konfirmandlokalerne Herthavej 2 
kl. 19 (OBS tidspunkt) på følgende datoer: 
10. marts (OBS- mødet flyttet til 10. marts), 28. april, 26. 
maj, 16. juni, 22. september, 27. oktober, 17. november, 8. 
december.

Menighedsrådsmøder



Organist Jeanette Holst

Sognemøder/café

Konfirmation 2016

Filmklubben

Indsamling

INDSAMLING TIL FOL-
KEKIRKENS NØDHJÆLP 
SØNDAG DEN 13. 
MARTS 2016. 
Temaet for indsamlinger 
til folkekirkens Nødhjælp i 
2016 er: ”Del med verdens 
fattigste kvinder”. Interes-
serede indsamlere er vel-

Organist Jeanette Holst har 
med udgangen af februar 
på grund af flytning til ud-
landet ønsket at fratræde 
sin stilling som organist.
Vi retter en stor tak til Jea-
nette, som vi fra kirkens side 
har haft et fortrinligt sam-
arbejde med. Desuden har 
Jeanette tilført Rørvig Kirke 
musikalske impulser i form 
af idéer til koncerter samt 
musikalske indslag under 
gudstjenesten. Jeanettes 
smittende musikglæde har 
været med til at give mu-
sikken i Rørvig kirke større 
plads, og vi vil fortsat bruge 
af den inspiration, Jeanette 
har bibragt Rørvig kirke.

MØDERNE I APRIL BYDER PÅ 
TO SPÆNDENDE OG USÆD-
VANLIGE  FOREDRAG!! 
ALLE ER VELKOMNE!!

Sognemøderne, som alle 
er velkomne til, foregår i 
konfirmandlokalerne Hert-
havej 2 og begynder kl. 
14.30. Husk tilmelding til 
sognemødet den 6. april 
(25 kr.) til Jette Købke på 
tlf.: 59 91 30 00/ 30 58 15 
58 Der er ikke tilmelding til 
sognecaféen den 22. april 
(20 kr.). 

Dansk-jødisk liv i Køben-
havn gennem 300 år ved 
Gitta Bechshøft, Rørvig.
Sognemøde onsdag den 
6. april kl. 14.30. 
Den erfarne turistguide Gitta 
Bechshøft 
fortæller 
levende en 
billedhisto-
rie om den 
j ø d i s k e  
menighed 
i  Køben-

havn. Vi kommer inden for 
murene i Kongens by og føl-
ger den jødiske menigheds 
brogede historie.  Fortæl-
lingen væves sammen med 
1800tallets guldalderkultur, 
og vi følger en jødisk fa-
milies historie også under 
anden verdenskrig. 
Alle er meget velkomne. 

Fra rocker til kristen. 
Sognecafé onsdag den 
20. april kl. 14.30. 
Kom og hør Thomas Vester-
gaard fortælle sin stærke 
historie om udviklingen fra 
at have været en del af et 
hårdt miljø til at blive kri-
sten og om et udadvendt 
liv anno 2016 bl.a. som fore-
dragsholder og medlem af 
den kristne motorcykelklub 
K.O.S.A.
Alle er meget velkomne.

En ny filmsæson begynder 
efter sommer. Datoer for 
kommende filmforevisnin-
ger annonceres i kirkebla-
det Filmforevisningerne be-
gynder kl. 19 i konfirmand-
lokalerne på Herthavej 2.  
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.

KONFIRMATION STORE 
BEDEDAG DEN 22. APRIL 
KL. 10

Konfirmander, der kon-
firmeres i Rørvig Kirke:

Ida Schindtler Andersen
Ida Kappel-Boysen
My Schrøder Dyvekær
Caroline Fontenay
Lucas Holtsendorf Hansen
Malou Dalsgaard Jensen
Julie Friis Lindegaard
Anna Plambech
Asha Rüegger-Jensen 
Andreas Lundgren 
Tschuriloff 

Indsamling Ydre Mission

Som mange ved, deltager vi 
fra Rørvig kirke i provstiets 
indsamling til Ydre Mission. 
På nuværende tidspunkt er 
det samlede resultatet for 
indsamlingen i provstiet 
2015 ved at være på trap-
perne- indsamlingsresulta-
tet meddeles i næste num-
mer af kirkebladet.  

I 2016 indsamles til Dan-
missions Fremtidsbørn. 
Oplysninger om  den kom-
mende indsamling i 2016, 
der begynder Kristi Him-
melfarts Dag, følger.
Alle interesserede er vel-
komne til et fælles møde 
om det forestående ind-
samlingsprojekt torsdag 
den 22. september kl. 
19.30 i Højby.
Kontakt evt. sognepræst 
og kontaktperson for Ydre 
Mission Karin Wandall, Val-
lekilde,  på tlf.: 60 59 95 12.

komne til at rette henven-
delse til indsamlingsleder 
Jørgen Hansen på tlf.:  21 
79 91 02 for nærmere op-
lysninger.



SPEJDERNE
De grønne pigespejdere
KFUM-spejderne.
Grønsmutter og ulveunger 
fra 1. til 4. klasse.
Mødedag onsdag 
kl. 15.30-17.15
Leder Pia Larsen
tlf.: 59913063

Spejdere fra 4. klasse
Mødedag onsdag
Leder Elly Malm / 
Søren Birksø Sørensen
tlf.: 30837095

FDF
Mødested: Spejdermarken

Puslinge/tumlinge
børnehave-2. klasse
onsdag kl. 18.30-20.00

Pilte/væbnere/
seniorvæbnere
3. kl. og opefter
onsdag kl. 18.30-20.00

Kredsleder: 
Dennis Hougaard Nielsen
tlf.: 40565865

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 kir-
kekontor, idet der, såfremt 
der er plads, er mulighed for 
at få plads på et hold med 
babysalmesang i Nykøbing. 
Henvendelse til Nykøbing 
Sjællands kirkekontor fore-
går ved mail til rit@km.dk 
og om fredagen på mail til  
dhj@km.dk. Kirkekontoret 
kan også kontaktes på tlf.: 
5991 0587.

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)  Sogneindsamling
3)  Liturgisk
4)  Konfirmation

 6.  marts kl. 10.00 Midfaste Ida Willert 1)  
 13.  marts kl. 10.30  Mariæ bebudelses dag  Michael Nissen 2)

 20.  marts kl.   9.00  Palmesøndag Michael Nissen 
 24.  marts kl. 19.00  Skærtorsdag  Ida Willert  
 25.  marts  kl. 10.00 Langfredag Ida Willert 3)

 27.  marts kl. 10.00  Påskedag  Ida Willert 
 28.  marts kl.   9.00 Anden påskedag  Ida Willert 
 3.  april kl. 10.00 1. søndag efter påske Ida Willert 
 10.  april  kl. 10.00 2. søndag efter påske Ida Willert 1)

 17.  april kl. 10.00  3. søndag efter påske Ida Willert
 22.  april  kl. 10.00  Bededag  Ida Willert 4)

 24.  april  kl.   9.00 4. søndag efter påske Michael Nissen 
 1.  maj kl. 10.00  5. søndag efter påske  Ida Willert 
 5.  maj kl.   9.00 Kristi himmelfarts dag Ida Willert 
 8.  maj kl. 10.30    6. søndag efter påske  Michael Nissen
 15.  maj kl. 10.00  Pinsedag  Ida Willert 
 16.  maj kl.   9.00 Anden pinsedag  Michael Nissen  
 22.  maj kl. 10.00 Trinitatis søndag Ida Willert
 29.  maj  kl. 10.00 Første sønd. eft. trin. Ida Willert 1)


