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1. SØNDAG I ADVENT
27. november kl. 10 spiller tværfløjtenist 
Kirsten Pind Olesen til gudstjenesten.

JULEMØDE 
ONSDAG DEN 30. NOVEMBER KL. 14.30
Emilie Esbjørn taler ved julemødet, hvor vi 
bl.a. mødes om julehygge og lodtrækning 
om julekurve. Alle er velkomne, og der 
er tilmelding til Jette Købke på tlf.: 59 91 
30 00/ 30 58 15 58 senest mandag den 28. 
november kl. 12.

JULEKONCERT 
TORSDAG DEN 1. DECEMBER KL. 19.30
Torsdag den 1. december kl. 19.30 er der 
festlig julekoncert med det 30 personer 
store Nykøbing Sjælland Stadsorkester un-
der ledelse af forhenværende solotrompe-
tist i Danmarks Radios Underholdningsor-
kester Ole Andersen.  Alle er velkomne til 
en festlig julekoncert, og der er fri entré.  

GUDSTJENESTE MED KOR 
DEN 4. DECEMBER KL. 9
Søndag den 4. december er der gudstje-
neste kl. 9 med Rye Kirke Sonnerup Kirkes 
Motetkor under ledelse af organist og di-
rigent Morten Skjoldan Petersen. 

JULEAFTENS GUDSTJENESTER
Juleaften den 24. december kl 14. og 15.30 
spiller tværfløjtenist Julius Ditlevsen til de 
to julegudstjenester.

NYTÅRSGUDSTJENESTE 
DEN 1. JANUAR KLOKKEN 11
1. nytårsdag den 1. januar kl. 11 ønsker vi 
hinanden godt nytår i våbenhuset efter 
gudstjenesten.

Julens gudstjenester og arrangementer

Legatportioner fra fru Marie Ritzaus Minde-
legat uddeles i december til trængende, en-
somme og syge ældre samt til arrangementer 
af særlig karakter for ældre og til betrængte 
enlige i Rørvig sogn. Ansøgere, der ikke bor i 
Rørvig sogn, kommer ikke i betragtning ved 
uddelingen.  Underskrevet ansøgning med 
oplysninger om navn, adresse og personnum-
mer, telefonnummer, kontooplysninger samt 
evt. mailadresse modtages senest onsdag den 
30. november til sognepræst Ida Willert via 
brev eller mail til: Ida Willert, Herthavej 2, 
4581 Rørvig, IWI@km.dk  

Gudstjenester 2017

Søndag den 1. januar holder vi nyt-
årsgudstjeneste kl. 11 og ønsker ef-
ter gudstjenesten hinanden godt nytår 
i kirkens våbenhus. 

Vi holder kyndelmissegudstjene-
ste søndag den 29. januar kl. 17. In-
den gudstjenesten går vi klokken 16.30 
fra Præstegården sammen med konfir-
manderne med fakler til kirken, og ef-
ter gudstjenesten spiser vi klokken 18 
”spaghetti med kødsovs” i konfirmand-
lokalerne, og vi drikker en kop kaffe/te.  
Det koster 50 kr. at deltage i spisningen, 
og der er senest den 25. januar klokken 
12 tilmelding til arrangementet hos Ida 
Willert på tlf.: 59918036 eller på mail: 
iwi@km.dk. Drikkevarer kan købes.
Man er naturligvis velkommen til at gå 
med fakler og deltage i gudstjenesten 
uden at deltage i spisningen.

Søndag den 26. februar er der faste-
lavnsgudstjeneste kl. 10, hvor konfir-
manderne medvirker, og bagefter slår vi 
”katten af tønden” i Præstegården. 

Marie Ritzaus Mindelegat



Aktivitetskalender

Hvor der ikke er anført andet, foregår møder og 
arrangementer i konfirmandlokalerne, som lig-
ger ved Præstegårdens kontor på Herthavej 2, og 
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 man-
dagen inden mødet kl. 12 (af praktiske grunde 
m. h. p. indkøb m.m. Det koster 25 kr. at deltage 
i sognemødet).

27. november kl. 10: adventsgudstjeneste med 
fløjtespil og efterfølgende kirkekaffe 
Onsdag den 30. november kl. 14.30: sogne-
julemøde
Torsdag 1. december kl. 19.30: julekoncert med 
Nykøbing Sjælland Stadsorkester
4. december kl. 9: gudstjeneste med Rye-Kirke 
Sonnerup Motetkor
11. december kl. 10: gudstjeneste 
18. december kl. 10.30: gudstjeneste
24. december kl. 14: juleaftensgudstjeneste 
24. december kl. 15.30: juleaftensgudstjeneste 
25. december kl. 11: gudstjeneste 
26. december kl. 10: gudstjeneste  
1. januar  kl. 11: gudstjeneste 
8. januar kl. 9: gudstjeneste 
11. januar kl. 19: Rørvig filmklub
15. januar kl. 10.30: gudstjeneste 
17. januar kl. 19: menighedsrådsmøde
18. januar kl. 14.30: sognemøde 
22. januar kl. 10: gudstjeneste 
25. januar kl. 19: Rørvig filmklub
29. januar kl. 17: kyndelmissegudstjeneste, hvor 
vi går med fakler, og der er fælles spisning 
1. februar kl. 14.30: sognecafé
5. februar kl. 10.30: gudstjeneste 
12. februar kl. 9: gudstjeneste 
19. februar kl. 10.30: gudstjeneste 
22. februar kl. 19: sognemøde
26. februar kl. 10: fastelavnsgudstjeneste
28. februar kl. 19: menighedsrådsmøde 
1. marts kl. 19: filmklub
5. marts kl. 9: gudstjeneste

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: 
Marianne Ankarfeldt

Kasserer
Marianne Poulsen

Kirkeværge
Jette Købke

Organist 
Knud Wendelboe tlf.: 26 25 18 52 
 
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 Jør-
gensen på telefon eller ved møde 
foregår bedst belejligt i træffetiden 
tirsdag-fredag klokken 8-8.30 og 
torsdag klokken 14-15.30. 

Udgives af Rørvig sogns menigheds-
råd.

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



Rørvig menighedsråd

Sognemøder og sognecafé

Det nye menighedsråd, 
som er valgt for en fireårig 
periode fra 2016 til 2020, 
og som tiltræder 1. søndag 
i advent, består af  følgen-
de medlemmer:

Menighedsrådsmedlemmer:
Tina Safari
Helge Krogh
Marianne Poulsen
Marianne Ankarfeldt
Jette Købke
Orla Pedersen
Suppleanter:
Einar Olsen
Lis Dillon
Villy Kongeskov Klausen
Peter Grenaa
Hans Normann 

Menighedsråd har konsti-
tueret sig således:
Formand: Tina Safari
Næstformand: 
Marianne Ankarfeldt
Kontaktperson: 
Orla Pedersen
Kirkeværge: Jette Købke 
Kasserer: 
Marianne Poulsen
Formand for kirkegårds-
udvalget: Helge Krogh
Formand for præstegårds-
udvalget: Tina Safari
Formand for aktivitetsud-
valget: Marianne Ankarfeldt

Menighedsrådsmøderne 
i januar og februar 2017 
finder sted om tirsdagen i 
konfirmandlokalerne Hert-
havej 2 kl. 19 på følgende 
datoer: 
Tirsdag den 17. januar
Tirsdag den 28. februar

SOGNEMØDE ONSDAG 
DEN 18. JANUAR KLOK-
KEN 14.30 MED JONAS 
GRANDJEAN, SOM FOR-
TÆLLER OG VISER BIL-
LEDER FRA TANZANIA 
Jonas har i tre måneder 
som frivillig været udsendt 
med Danmission fra vores 
provsti til den lutherske 
kirke i Tanzania. I den før-
ste tid havde Jonas bl. a. på 
tæt hold oplevet jordskælv, 
spillet piano og sunget i 
kor, undervist i engelsk, 
lært swahili- og meget 
mere, som I vil høre om på 
mødet den 18. januar. 
Husk tilmelding til sog-
nemødet den 18. januar 
kl. 14.30 (25 kr.) til Jette 
Købke på tlf.: 59 91 30 00/ 
30 58 15 58 senest mandag 
den 16. januar kl. 12.  

SOGNECAFÉ ONSDAG 
DEN 1. FEBRUAR KL. 
14.30 MED SOGNEPRÆST 
I NØRRE ASMINDRUP 
OM ”DIAKONI I ODSHER-
RED”.     
Sognepræst i Nørre Asmin-
drup Ann Skov Sørensen  
har særligt ansvar for det 
diakonale arbejde i vores 
område. Det er et ”nyt” 
område i vores provsti, og vi 
vil høre Ann tale om  ”Dia-

Menighedsrådsmøder
koni i Odsherred. Hvor-
for og hvordan skal vi som 
kirke tage ansvar for de 
svageste og mest udsatte?”  
Der er hermed focus på 
mennesker, der har brug 
for en særlig indsats- kom 
og hør med om de sidste 
nye idéer og aktiviteter, 
som berører svage og ud-
satte.

SOGNEMØDE ONSDAG 
DEN 22. FEBRUAR KL. 
14.30 MED NIELS ERIC 
WERNER OM ”KONG AR-
THURS LYS”.
Kom og vær med en spæn-
dende eftermiddag og hør 
om det smukke England, 
når forhenværende øko-
nom og radiovært Niels 
Eric Werner,  som bor på 
Sjællands Odde, og som 
bl.a. komponerer og skri-
ver børnebøger, fortæller 
og viser billeder fra.
Husk tilmelding til sog-
nemødet den 22. februar 
kl. 14.30 (25 kr.) til Jette 
Købke på tlf.: 59 91 30 00/ 
30 58 15 58 senest mandag 
den 20. februar kl. 12.  

Filmklubben

Rørvig Filmklub mødes til 
tre nye film i konfirmand-
lokalerne Herthavej 2 klok-
ken 19 på følgende datoer 
i 2017: 
11. januar 
25. januar 
1. marts 
I er velkomne til at komme 
inden klokken 19 og drikke 
en kop kaffe/ te (10 kr.), og 
I kan kontakte sognepræst 
Ida Willert på tlf.: 59918036 
eller på mail: iwi@km.dk, 
hvis I har spørgsmål. Alle 
nye og gamle medlemmer er 
velkomne i Rørvig Filmklub.



Konfirmander

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.

1) Tværfløjtespil
2)  Kirkekaffe
3)  Rye-Kirke Sonnerup motetkor
4)  Nytårssammenkomst
5)  Kyndelmissegudstjeneste 
 ”Spaghetti med kødsovs”
6)  Fastelavnsgudstjeneste

 27. november kl. 10.00 Første søndag i advent Ida Willert 1) 2)

 4.  december kl.   9.00 Anden søndag i advent  Ida Willert 3)

 11.  december  kl. 10.00  Tredje søndag i advent Ida Willert

 18. december kl. 10.30 Fjerde søndag i advent Michael Nissen

 24.  december  kl. 14.00  Juleaften Ida Willert 1)

 24.  december kl. 15.30 Juleaften Ida Willert 1)  

 25. december kl. 11.00 Juledag Ida Willert

 26.  december kl. 10.00 2. juledag Ida Willert

 1.  januar kl. 11.00 Nytårsdag Ida Willert 4)

 8.  januar kl.   9.00 1. søndag e. Hellig tre Konger Ida Willert 

 15.  januar kl. 10.30 2. søndag e. Hellig tre Konger Ida Willert

 22.  januar kl. 10.00 3. søndag e. Hellig tre Konger Ida Willert 2)

 29.  januar  kl. 17.00  4. søndag e. Hellig tre Konger Ida Willert 5)

 5.  februar  kl. 10.30  Sidste søndag e. Hellig tre Konger  Michael Nissen

 12.  februar  kl.   9.00 Septuagesima Michael Nissen

 19.  februar  kl. 10.30 Seksagesima Michael Nissen

 26.  februar  kl. 10.00  Fastelavn Ida Willert 6)

 5.  marts  kl.   9.00  1. søndag i fasten  Ida Willert

Jeg bringer her lidt nyt om 
sognets konfirmander.
Muligvis har nogle undret 
sig over, at konfirmander i 
Rørvig sogn i år ikke, som de 
ellers plejer, har solgt lod-
sedler til Danske Sømands-

og Udlandskirker. Det skyl-
des, at lodseddelsalget er 
ophørt, da det har vist sig, 
at der var store omkost-
ninger forbundet med det. 
Jeg siger tak til alle jer, der 
i årenes løb har støttet lod-
seddelsalget. Sognets kon-
firmander har i efteråret 
sammen med konfirmander 

Gudstjenester i Rørvig

fra Egebjerg været på en 
vellykket heldagsekskursion 
til Roskilde Domkirke og til 
Nationalmuseet i Køben-
havn. Til næste år, er der 
den 9. februar konfirmand-
træf i Roskilde Domkirke 
for konfirmander fra Roskil-
de Stift, som konfirmander 
fra Rørvig deltager i.


