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RØRVIG SOGN

KIRKEHILSEN
Sognemøde ”Flammen”

”Flammen” af Selma Lagerlöf med Annemarie Krarup i en musikalsk fortælleforestilling onsdag den 18. marts kl.
14.30.
Vi kender Annemarie Krarup fra hun
tidligere har opført ”Gösta Berlings
Saga” af Selma Lagerlöf på et sognemøde med stor succes. På sognemødet
opfører hun med fortælling og sang
livligt og muntert ”Flammen” af Selma
Lagerlöf. Den handler om krigeren Raniero fra Firenze og hans lysende rejse
på korstogenes tid. Vi serverer kaffe og
kage på mødet. Deltagelse: 30 kroner.

Gospelworkshop i Vig Kirke
11. marts kl. 13 til ca. 20
Kom og vær med til gospelglæde i
timevis i det nordlige provsti. Dirigent
er den rutinerede og inspirerende
Susanne Wiig Kalvåg. Koret øver i Vig
kirke fra klokken 13-19 og slutter af
med en koncert i Vig kirke for alle, der
har lyst.
Om eftermiddagen er der kaffe, te,
frugt og kage, som provstiet står for.
Aftensmaden skal du selv medbringe.
Deltagelse er gratis, og alle er meget
velkomne. Tilmelding er nødvendig
og sker til sognepræst Annette Berg
på tlf./sms 24 26 00 33 eller på mail
annb@km.dk.

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

RØRVIG SOGN
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Redaktion:
Ida Willert (ansvarshavende)
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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

December
22. december kl. 9.00: Gudstjeneste.
24. december kl. 14.00: Juleaften, gudstjeneste.
24. december kl. 15.30: Juleaften, gudstjeneste.
25. december kl. 10.00: Gudstjeneste
26. december kl. 9.00: Gudstjeneste
29. december kl. 10.30: Gudstjeneste
(Obs. ændring af tidspunkt).
Januar 2020
1. januar kl. 11.00: Gudstjeneste.
Nytårssammenkomst i våbenhuset.
5. januar kl. 10.30: Gudstjeneste.
12. januar kl. 10.30: Gudstjeneste.
19. januar kl. 9.00: Gudstjeneste.
22. januar kl. 14.30: Sognemøde om Kim Larsen.
26. januar kl. 10.30: Gudstjeneste.
28. januar kl. 17: Kyndelmissegudstjeneste.
Fakkeltog fra Præstegården kl. 16.30.
Februar
2. februar kl. 10.00: Gudstjeneste
9. februar kl. 10.00: Gudstjeneste
16. februar kl. 10.00: Gudstjeneste
23. februar kl. 10.00: Fastelavnsgudstjeneste for
børn og voksne
Marts
1. marts kl. 9.00: gudstjeneste.
1. marts: Gospelworkshop i Vig kirke kl. 13- ca. 20.
17. marts kl. 19.00: Menighedsrådsmøde.
18. marts kl. 14.30: Sognemøde om Selma Lagerlöf.

Menighedsrådet
I det nye år 2020 finder menighedsrådsmøder sted på følgende tirsdage kl. 19 i konfirmandlokalerne:
Tirsdag den 17. marts kl. 19
Tirsdag den 19. maj kl. 19
På menighedsrådsmødet den 12. november var der genvalg til følgende poster i menighedsrådet:
Formand: Tina Lilliendahl
Næstformand: Marianne Ankarfeldt
Sekretær: Marianne Poulsen
Kasserer: Marianne Poulsen
Kontaktpersoner: Orla Pedersen og Ida Willert
Kirkeværge: Helge Krogh
Nyvalg til bygningskyndig: Einar Olsen

Gudstjenester & musik
Den 1. januar
er der Nytårsgudstjeneste
kl. 11. Efter gudstjenesten
mødes vi traditionen tro i
våbenhuset og ønsker hinanden godt nytår.
Tirsdag den 28. januar
kl. 17
Der er kyndelmissegudstjeneste kl. 17. Vi begynder
med at gå i fakkeltog til
kirken kl. 16.30 fra Rørvig
Præstegård. Efter gudstjenesten går vi til Præstegården og spiser spaghetti med
kødsovs. Da det af praktiske
grunde er nødvendigt med
tilmelding til spisning, bedes I tilmelde jer spisning til
Ida Willert på tlf.: 59918036
eller på mail iwi@km.dk senest den 22. januar.
Søndag den 23. februar
kl. 10
er der fastelavnsgudstjeneste for børn og voksne. Alle
er velkomne, både børn og
voksne. Man er velkommen
til at være udklædt i kirken,
og efter gudstjenesten slår
vi katten af tønden og fastelavnshygger i Præstegården.

Sognemøde
”Musikforedrag om Kim
Larsen” med Peter Ankarfeldt onsdag den 22.
januar kl. 14.30
Kim Larsen skrev nogle
gode sange, hvor han på
en enkel måde udtrykte
smukke og sigende ting.
Hans sange vil være en del
af vores sangskat mange år
frem. På mødet vil vi synge
nogle af de dejlige sange,

og imellem sangene fortæller Peter om Kim Larsen,
som havde sin egen mening
om mange ting. Tilmelding
senest mandag den 20. januar til Ida Willert på tlf.: 59
91 80 36 eller på mail iwi@
km.dk. Vi serverer kaffe og
kage på mødet.
Deltagelse: 30 kroner.

Filmklubben
Rørvig filmklub i 2020
Vi viser filmene onsdag aften kl. 19, og I er velkomne
til forinden at komme og
drikke en kop kaffe fra kl.
18.30. Alle er velkomne til
at kontakte Ida Willert på
tlf.: 59 91 80 36 eller på mail:
iwi@km.dk om filmklubben.
Både nye og gamle deltagere er velkomne.
Filmklubbens datoer i begyndelsen af det nye år er
disse:

der ved den nytestamentlige del af den autoriserede
bibeloversættelse 1992 og
forfatter til ny række morgen- og aftenbønner i Den
Danske Salmebog 2003.
Værge har udgivet flere
bøger, sidst i 2018 ”Efter
døden” om udviklingen i de
kristne tanker om døden og
opstandelse. Han vil også
berøre reinkarnationstanken – så den i forhold til
kristendom forklares og afgrænses.
Der serveres en let anretning
til frokost, hvorefter der er
samtale og spørgsmål. Alle
er velkomne, og frokosten
betales der ikke for.

Konfirmation
Konfirmander i Rørvig sogn
bliver konfirmeret Store
Bededag den 8. marts kl. 10.

Onsdag den 15. januar
kl. 14.30
Onsdag den 5. februar
kl. 14.30
Onsdag den 4. marts
kl. 14.30

Kirkehøjskole

Livsændringer

Kirkehøjskolen i provstiet - Hvad sker der, når vi
dør? v/ Johannes Værge
Kirkehøjskolen bliver lørdag den 29. februar i på
Sjællands Odde kl. 11-13.30
og foregår i konfirmandstuen, Præstestræde 7.
Johannes Værge var i mange år sognepræst ved Vor
Frue Kirke, Københavns
Domkirke. Han har bl.a. været teologisk medarbejder
Weekendavisen, medarbej-

Har du været udsat alvorlig
sygdom, tab af netværk eller andre alvorlige ændringer 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 kontakte sygeplejerske
Lene Vesterdal Sørensen på
tlf.: 59 66 56 13 eller på mail:
leves@odsherred.dk.

Gudstjenester i Rørvig

1)
2)

22. december

kl. 9.00

4. søndag i advent

Michael Nissen

24. december

kl. 14.00

Juleaften

Ida Willert

24. december

kl. 15.30

Juleaften

Ida Willert

25. december

kl. 10.00

Juledag

Ida Willert

26. december

kl. 9.00

Anden Juledag

Ida Willert

29. december

kl. 10.30

Julesøndag

Gunhild Als 1)

1. januar 2020

kl. 11.00

Nytårsdag

Ida Willert 2)

5. januar

kl. 10.30

Helligtrekongers søndag

Michael Nissen

12. januar

kl. 10.30

1. s. e. h3k.

Karin Bundgaard Nielsen

19. januar

kl. 9.00

2. s. e. h3k.

Ida Willert

26. januar

kl. 10.30

3. s. e. h3k.

Ida Willert

28. januar

kl. 17.00

Kyndelmissegudstjeneste

Ida Willert

2. februar

kl. 10.00

Sidste s. e. h3k

Michael Nissen

9. februar

kl. 10.00

Septuagesima

Ida Willert

16. februar

kl. 10.00

Seksagesima

Ida Willert

23. februar

kl. 10.00

Fastelavn

Ida Willert

1. marts

kl. 9.00

1. søndag i fasten

Ida Willert

(Obs: ændring af tidspunkt)
Nytårssammenkomst i
våbenhuset

Babysalmesang
Det er således, at de familier,
der er interesserede i, at børnene 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 Nykøbing
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.

Besøg på sygehuset
Sognepræsten kan kontaktes, dersom man ønsker besøg eller hører
om nogle, der er indlagt og gerne vil tale med præsten.

De grønne pigespejdere
KFUM-spejderne.
Mødested: Spejderhytten,
Dr. Egedesvej 13,
4500 Nykøbing Sjælland
GRØNSMUTTER OG ULVEUNGER
FRA 1. TIL 4. KLASSE:
Mødedag onsdag kl 15.30-17.15
Spejderleder Marianne Z.
Ankarfeldt/ Sus Nielsen
tlf.: 61719283 eller tlf.: 60244726
SPEJDERE FRA 4. KLASSE OG OP:
Mødedag onsdag kl. 18.30-20.15
Leder Elly Malm /
Søren Birksø Sørensen
Tlf.: 20717695 eller tlf.: 25387040
Facebook: De grønne spejdere
i Nykøbing, Nordlys.

Trundholm Tryk ✔ 59 31 50 03

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

