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Rørvig Kirke har fået to nye, smukke  porcelænsvaser til alteret. 
Vaserne er udført af keramiker Snorre Stephensen.



Hvor der ikke er anført andet, foregår møder og ar-
rangementer i konfirmandlokalerne, som ligger ved 
Præstegårdens kontor på Herthavej 2. 

16. september kl. 9: gudstjeneste 
19. september kl. 19: filmklub
26. september kl. 19.30: møde om Ydre Missions-
projektet ”Danmissions Fremtidsbørn” i Grevinge 
23. september kl. 10: gudstjeneste
28. september kl. 12: seneste tilmelding til 
sognemøde
30. september kl. 10: gudstjeneste 
3. oktober kl. 14.30: sognemøde. 
Husk tilmelding. 
7. oktober kl. 10.30: gudstjeneste med 
renæssancemusik. Kirkekaffe
10. oktober kl. 19: filmklub 
14. oktober kl. 9: gudstjeneste 
21. oktober kl. 10: gudstjeneste 
28. oktober kl. 10: gudstjeneste
4. november kl 10: gudstjeneste med fløjtespil. 
Kirkekaffe
7. november kl. 19: filmklub 
11. november kl. 10.30: gudstjeneste 
13. november kl. 19: menighedsrådsmøde
18. november kl. 9: gudstjeneste 
23. november kl. 12: seneste tilmelding til 
advents-julemøde
25. november kl. 10: gudstjeneste 
28. november kl. 14.30: advents-julemøde. 
Husk tilmelding
2. december kl. 10: gudstjeneste med fløjtespil. 
Kirkekaffe
17. december kl. 19.30: julekoncert

Aktivitetskalender

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

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

Næstformand: 
Marianne Ankarfeldt

Kirkeværge:
Helge Krogh

Kasserer
Marianne Poulsen

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
Graver Henrik Ishøj
Gravermedhjælper 
Jeanne Kaae Jensen

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

Menighedsrådsmøde:
Der er menighedsrådsmøde i 
konfirmandlokalerne på Hert-
havej 2 tirsdag den 13. novem-
ber kl. 19.

Menighedsrådet

I menighedsrådet er Jette Købte trådt ud af menigheds-
rådet, og der rettes en stor tak til Jette for at have stået 
for kirkekaffe og sognemøder og andre arrangementer 
og for arbejdet som kirkeværge i menighedsrådet. 
Kirkeværge: Helge Krogh
1.suppleant Einar Olsen er trådt ind i menighedsrådet. 

Kirkegården

Vedrørende kirkegården kan I læse de nye vedtægter 
for kirkegården på kirkens hjemmeside
www.roervigkirke.dk 
Hvis nogen ønsker at tilmelde eller afmelde grandæk-
ning på kirkegården, bedes I venligst meddele det til 
kirkegårdskontoret senest den 31. oktober. Eventuelle 
spørgsmål kan rettes til Rørvig kirkegårdskontor på tlf.: 
59 91 96 95 eller 22 33 97 27.



Konfirmationsforberedelse 
2018-2019

Kirkemusikfestival den 7. 
oktober kl. 10.30
Til gudstjenesten søndag den 
7. oktober kl. 10.30 fejrer vi 
kirkemusikfestivallen i Ods-
herred med renæssancemusik.
Kirkesanger Poul Thunbo og 
organist Knud Wendelboe 
spiller guitarduetter fra   re-
næssancetiden med musik af 
bl. a. John Dowland.
Der er kirkekaffe i våbenhu-
set efter gudstjenesten.

Alle helgens dag den 4. 
november kl. 10 med fløj-
tespil 
Til gudstjenesten Alle helgens 
dag den 4. november kl. 10, 
hvor vi læser navnene på dem, 
vi har taget afsked med, vil vi 
høre fløjtespil af Kirsten Pind.
Der er kirkekaffe i våbenhu-
set efter gudstjenesten.

Første søndag i advent 2. 
december kl. 10.
Vi indleder adventstiden før-
ste søndag i advent med fløjt-
spil af Kirsten Pind til gudstje-
nesten.
Der er kirkekaffe i våbenhu-
set efter gudstjenesten.

Gudstjenester

Konfirmationen i 2019 finder 
sted Store Bededag fredag 
den 17. maj 2019.
I Rørvig sogn ser vi i den kom-
mende tid frem til at mødes 
med  konfirmanderne til guds-
tjenester og til arrangementer.

Sognemøder

Den russiske kirke gen-
nem 1000 år. 
Sognemøde ved sognepræst 
Sten Hartung onsdag den 3. 
oktober kl. 14.30.

Sognepræst i Lumsås og Ny-
købing Sten Hartung tager 
deltagerne med på en rejse 
gennem den russisk-orto-
dokse kirkes spændende og 
til tider dramatiske historie. 
Vi skal bl.a. høre om den tid-
ligste russiske krønike – Ne-
stors Krønike – hvor Ruslands 
kristning skildres, vi skal høre 
om tsar Peter den Stores 
voldsomme reformer af kir-
ken, om Filarets Katekismus, 
som udkom i 1839 og blev 
definerende for den orto-
dokse tro. Vi skal også høre 
om de svære tider for kirken 
under kommunismen og 
om de nuværende forhold 
under præsident Putin. Hvis 
tiden rækker, skal vi også se 
på nogle ikoner, som bliver 
omdelt i kopi til deltagerne. 
Mødet foregår i konfir-
mandlokalerne på Herthavej 
2. Deltagelse: 30 kr.
Husk tilmelding til Ida Willert 
senest fredag den 28.sep-
tember klokken 12 på tlf.: 
59 91 80 36, hvor du også er 
velkommen til at lægge en 
telefonbesked om tilmelding 
sammen med dit telefon-
nummer. Du kan også til-
melde dig på mailadressen: 
iwi@km.dk

Adventsmøde onsdag den 
28. november kl. 14.30  
Kom og være med vores hyg-
gelige adventsmøde i Rørvig 
sogn, hvor vi traditionen tro 
trækker lod om julekurve og 
synger julesange- og salmer.
Mødet foregår i konfir-
mandlokalerne på Herthavej 
2. Deltagelse: 30 kr.
Husk tilmelding til Ida Willert 
senest fredag den 23.no-
vember klokken 12 på tlf.: 
59 91 80 36, hvor du også er 
velkommen til at lægge en 
telefonbesked om tilmelding 
sammen med dit telefon-
nummer. Du kan også til-
melde dig på mailadressen: 
iwi@km.dk

Provstiets indsamling til Ydre 
Mission går i år til ”Danmis-
sions Fremtidsbørn”.  Fælles-
møde den 26. september kl. 
19.30 i Grevinge.
Indsamlingen til Ydre Missi-
ons projektet begyndte Kristi 
Himmelfarts dag og fortsæt-
ter indtil 1. søndag i advent. 
Danmission hjælper fattige 
og udsatte børn til en bedre 
fremtid. Børn og unge får ud-
dannelse, og de udrustes til at 
blive aktive medborgere.
Det er muligt at støtte Dan-
missions indsamling via net-
bank til FKM Ods-Skippinge, 
0537-0000499013 eller via 
Mobile Pay 41 999 342 (valg-
frit beløb) eller SMS ”HÅB” 
til 1245 (Støt med 100 kr.) 
Kontaktperson er pastor Karin 
Wandall, Vallekildevej 152, 
4534 Hørve, tlf.: 60 59 95 12.
Alle interesserede er velkom-
ne til provstiets fællesmøde 
om projektet ”Danmissions 
Fremtidsbørn” den 26. sep-
tember kl. 19.30 i Grevinge 
kirkes konfirmandstue. Sam-
me dag og samme sted holdes 
det årlige komitémøde kl. 
18.30, hvor næste års projekt 
vælges. Alle er velkomne også 
til komité-mødet.

Provstiindsamling

Julekoncert med Nykøbing 
Sjælland Stadsorkester i 
Rørvig Kirke  mandag den 
17. december kl. 19.30.
Dirigent for Nykøbing Sjæl-
land Stadsorkester er Ole 
Andersen, som bl.a. har væ-
ret solotrompetist i Radio-
symfoniorkesteret.
Alle er velkomne, og der er 
fri entré til koncerten.

Julekoncert



Babysalmesang

Gudstjenester i Rørvig

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) Musik fra renæssancetiden
2) Kirkekaffe

16. september       kl.   9.00  16. søndag e. trin.  Michael Nissen

23. september      kl. 10.00 17. søndag e. trin.  Ida Willert 

30. september     kl. 10.00 18. søndag e. trin  Ida Willert

 7. oktober   kl. 10.30 19. søndag e. trin  Ida Willert 1)  2)

 14. oktober  kl.   9.00  20. søndag e. trin  Michael Nissen

 21. oktober      kl. 10.00 21. søndag e. trin  Ida Willert 

 28. oktober kl. 10.00 22. søndag e. trin.  Ida Willert

 4.  november  kl. 10.00  Alle helgens dag  Ida Willert 2)

 11. november  kl. 10.30  24. søndag e. trin.  Ida Willert 

 18. november  kl.   9.00  25. søndag e. trin  Michael Nissen

 25. november   kl. 10.00  Sidste søndag i kirkeåret  Ida Willert

 2.  december  kl. 10.00  1. søndag i advent Ida Willert 2)

Det er således, at de fami-
lier, der er interesserede i, 
at børnene går til babysal-
mesang, 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 
Nykøbing Sjællands kirke-
kontor foregår ved mail til 
rit@km.dk og om fredagen 
på mail til dhj@km.dk. Kir-
kekontoret kan også kon-
taktes på tlf.: 5991 0587.

Filmklubben

En ny sæson med filmaftener 
i Rørvig Filmklub begynder i 
efteråret, hvor alle, både nye 
og tidligere deltagere er vel-
komne. Vi viser filmene onsdag 
aften kl. 19, og I er velkomne til 
forinden at komme og drikke 
en kop kaffe. 
Datoer for filmklubben i ef-
teråret er: 
19. september - 10. oktober - 
7. november
Alle er velkomne til at kon-
takte Ida Willert på tlf.: 59 91 
80 36 eller på mail: iwi@km.dk 
om filmklubben.

Livsændringer

Har du været udsat alvor-
lig sygdom, tab af netværk 
eller andre alvorlige æn-
dringer i din tilværelse, 
eller har du mistet din 
ægtefælle/ samlever og 
er 65 år eller derover, kan 
du få besøg af Odsherred 
Kommunes forebyggende 
hjemmesygeplejerske. Du 
er velkommen til at kon-
takte sygeplejerske Ulla 
Skovgaard Jensen på tlf. 
59 66 56 11 eller på mail: 
usj42@odsherred.dk. 


