
Som et led i vinterudgaven af Nykøbing/Rørvig Jazzfestival, DYNAMIC, kan vi den 30. de-
cember kl. 15 i Rørvig Kirke høre Jazz Vocal gruppe med 4 sangere i front og 3 mands ryt-
megruppe. DYNAMIC sammenligner sig selv med navne som Rare Silk, New York Voices og 
Manhattan Transfer, og de fire sangere, guitaristen, bassisten og trommeslageren leverer 
vokaljazz af selvsamme, dynamiske og funky tilsnit, som forbillederne gør det - swingende 
og netop funky vokaljazz båret af vokalharmonier.

Gruppen består af sangerne Kirstine Dahlberg (sopran), Katrine Rømhild (mezzosopran), 
Anne Rørbæk Olesen (alt) og Paul Kim (bas). Musikerne er Frederik Rejle på guitar, Hasse 
Tang på trommer og Niels Wilhelm Knudsen på bas. DYNAMIC fremfører bl.a. numre af 
Miles Davis, Thelonious Monk, Herbie Hancock og Sting. 

Koncerten med vinterjazz er støttet af Kultur - og Folkeoplysningsudvalget i Odsherred 
Kommune. Entré: 50 kr. Billetter kan købes på www.odsbib.dk/arrangementer.  Har man 
ikke forudbestilt billetter til koncerten, sælges de ved indgangen til kirken fra kl. 14.15. 
Med de nuværende corona-restriktioner kan der kun være et begrænset antal deltagere 
i kirken. 
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Hvor der ikke er anført andet, foregår møder og arrange-
menter i konfirmandlokalerne, som ligger ved præstegår-
dens kontor på Herthavej 2. 

20. december kl. 10.30: Gudstjeneste
23. december kl. 15: Julegudstjeneste for børn og 
børnefamilier. Husk tilmelding
24. december, juleaften kl. 14. Husk tilmelding
24. december, juleaften kl. 15.30. Husk tilmelding 
25. december, juledag: kl. 10 
26. december: Ingen gudstjeneste 
(der henvises til gudstjeneste i Egebjerg Kirke kl. 10) 
27. december kl. 10: Gudstjeneste
1. januar kl. 11: Nytårsgudstjeneste med saxofonledsagelse
3. januar kl. 9: Gudstjeneste 
10. januar kl. 10: Gudstjeneste  
17. januar kl. 10: Gudstjeneste
24. januar kl. 10.30: Gudstjeneste
31. januar: Kyndelmisse. Fakkeltog kl. 16.30. 
Gudstjeneste kl. 17. Fælles spisning kl. 18. 
Husk tilmelding til spisning.
7. februar kl. 10: Afskedsgudstjeneste 
14. februar kl. 9: Gudstjeneste
21. februar kl. 9: Gudstjeneste
28. februar kl. 10.30: Gudstjeneste

I kirken og i konfirmandlokalerne er det sådan, at der er retningslin-
jer for, hvor mange vi må samles til gudstjenester, koncerter og an-
dre arrangementer. Det har bl.a. den betydning, at vi holder mange 
dåb efter gudstjenesten om søndagen. Derfor kan vi i øjeblikket 
ikke arrangere filmaftener og sognemøder, men vi må vente på, 
at det nuværende krav til forsamlingsforbud bliver ændret. Når de 
bliver taget op igen, bliver det annonceret i den lokale dagspresse. 
Det er derfor en god idé at følge med i dagspressen vedrørende 
kommende arrangementer. 
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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

På grund af smittefare med COVID 19 er der begrænsede pladser i 
kirken til gudstjenesterne, også til gudstjenesterne den 23. decem-
ber og den 24. december. I bedes derfor tilmelde jer gudstjenesten 
den 23. december kl. 15 og den 24. december kl. 14 og 15.30 til Ida 
Willert på iwi@km.dk eller på tlf. 59918036. Når I tilmelder jer på 
mail eller på telefon, er det vigtigt, at I også oplyser jeres telefon-
nummer og antal personer for at være sikker på at få en plads.

Aktivitetskalender

Julens gudstjenester

Kirken under Covid 19



Rørvig menighedsråd

Menighedsrådet holder mø-
der i konfirmandlokalerne, 
Herthavej 2, den 2. tirsdag i 
måneden kl. 19. Der er i før-
ste halvdel af 2021 møder på 
disse datoer: 12. januar, 9. fe-
bruar, 9. marts, 13. april, 11. 
maj og 8. juni.
Der var valg til det nye me-
nighedsråd for en 4-årig pe-
riode den 15. september. De 
nye medlemmer af menig-
hedsrådet er:
Birthe Pallesen    
Marianne Poulsen   
Thøger Beknes   
Helge Krogh   
Orla Pedersen   
Jørgen Hansen  

Resultatet af afstemningen 
om stedfortrædere til menig-
hedsrådet blev følgende:
Marianne Ankarfeldt   
Tom Bruun    
Einar Olsen    
Peter Grenaa   
Hans Normann    

Det nye menighedsråd har 
konstitueret sig, og posterne 
i menighedsrådet er fordelt 
således:
Formand: Birte Pallesen  
Næstformand: 
Thøger Beknes 
Kasserer: Marianne Poulsen
Kontaktperson: 
Orla Pedersen
Kirkeværge: Thøger Beknes
Kirkegårdsudvalg: 
Jørgen Hansen, Helge Krogh, 
Birte Pallesen 
Aktivitetsudvalg: Jørgen Han-
sen og Orla Pedersen 

Gudstjenester i 2021

NYTÅRSGUDSTJENESTE
Der er nytårsgudstjeneste 1. 
januar kl. 11 med musikledsa-
gelse på saxofon.

KYNDELMISSEGUDSTJENE-
STE DEN 31. JANUAR KL. 17.
Traditionen tro fejrer vi kyndel-
misse søndag den 31. januar 
kl. 17. Vi går i fakkeltog klok-
ken 16.30 fra parkeringsplad-
sen ved konfirmandlokalerne, 
Herthavej 2. Efter gudstjene-
sten spiser vi spaghetti med 
kødsovs klokken 18.  Tilmel-
ding til spisningen i konfir-
mandstuen er nødvendig, og 
I kan tilmelde jer på tlf. 59 91 
80 36 eller på mail: iwi@km.dk. 
Husk at oplyse om jeres tele-
fonnummer ved tilmelding. 
Spisning: voksne 30,- kr., børn 
15,- kr. Drikkevarer kan købes.

AFSKEDSGUDSTJENESTE 
SØNDAG DEN 7. FEBRUAR 
KL. 10 FOR IDA WILLERT 
I 2021 er det 30 år siden, Niels 
og jeg i 1991 kom til Rørvig, 
hvor Niels begyndte med at 
være præst. Fra 1997 har jeg 
været ansat som sognepræst 
i Rørvig, hvor vores tre børn 
også er vokset op.  
Fra den 1. marts 2021 går jeg 
på pension. Jeg ser tilbage på 
tredive gode og dejlige år som 
præst i Rørvig. På kontakten til 
menigheden gennem samtaler 
og med gudstjenester og kirke-
lige handlinger, og på den hyg-
gelige kirkekaffe i våbenhuset. 
I sognearbejdet har vi i årenes 
løb desværre måttet sige farvel 
til plejehjemmet i Rørvig på 
Møllebakken, hvor vi havde 
regelmæssige gudstjenester 
og mødte sognets ældre be-
boere, som ikke kunne komme 
til gudstjenester. Til gengæld 
har jeg kunnet glæde mig 
over vores sognemøder, hvor 
sognets beboere er kommet 
til foredrags-og hyggeefter-
middage om for eksempel 
Selma Lagerlöf eller om at gøre 
tjeneste som orlogspræst. Vi 
har også haft årlige udflugter 
i bus som til Johannes Larsen 
Museet i Kerteminde, hvor vi 
har gjort holdt på vejen og fået 
kaffe og lagkage. Jeg har altid 
nydt samværet med sognet på 

vores sommerudflugter. Jeg vil 
også nævne, at det altid har 
været spændende at møde 
konfirmanderne, og at vi har 
holdt fast i traditionen med, 
at konfirmanderne er med til 
høstgudstjenesten, og at vi 
årligt har været på ture til Ros-
kilde Domkirke og København 
og til det årlige konfirmand-
træf i Roskilde Domkirke. 
Af nyere tiltag i de sidste ti 
år kan jeg nævne vores hyg-
gelige filmaftener i vintersæ-
sonen i Rørvig Filmklub. Jeg vil 
også fremhæve besøgene af 
børnehaver. Børnehaverne er 
kommet altid glade på besøg 
til jul og påske, både Rørvig-
rødderne og børnehaver fra 
Nykøbing med børnehavernes 
pædagoger. I kirken har de 
hørt om orglet og om højtider-
ne, og i konfirmandlokalerne 
har de spist frokost og set en 
lille film om højtiderne. Det har 
altid været sjovt at se, at bør-
nene har genkendt kirken og 
konfirmandlokalerne, når de 
kommer, og arrangementerne 
er vokset, så vi indimellem har 
haft op til 200 børn og voksne 
på besøg i kirken og præste-
gården på et helt år. I år til jul 
har vi på grund af restriktioner 
under smittefare fra COVID 
19 haft ca. halvtreds børn og 
voksne på besøg. 
Som præst ved kirken er jeg 
kommet i kontakt med mange 
sommergæster, som kommer i 
kirken, og hvor mange gerne 
vil have deres børn døbt eller 
ønsker at blive viet i kirken. 
Det er en god tradition, at som-
mergæsterne har tilknytning til 
Rørvig Kirke.  
Jeg vil også gerne til sidst sige 
stor tak til menighedsrådene, 
jeg har samarbejdet med ved 
Rørvig Kirke, og som har bak-
ket de forskellige arrangemen-
ter op.  Og jeg vil gerne rette 
en stor tak til kirkens personale 
for samarbejdet i kirken.



Babysalmesang 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.

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

  

 

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) For børn og børnefamilier. Husk tilmelding 
2) Der henvises til gudstjeneste i Egebjerg Kirke kl. 10.00
3) Saxofonledsagelse til gudstjenesten
4) Kyndelmissegudstjeneste. Fakkeltog kl. 16.30. Fælles spisning kl. 18. Tilmelding til spisning.
5) Afskedsgudstjeneste

 20.  december  kl.  10.30  Fjerde søndag i advent Ida Willert 

 23.  december  kl.  15.00  Julegudstjeneste 1) Ida Willert 

 24.  december  kl. 14.00  Juleaften (husk tilmelding) Ida Willert

   kl. 15.30  Juleaften (husk tilmelding) Ida Willert

 25.  december  kl.  10.00  Juledag Ida Willert

 26.  december  Ingen  Anden juledag 2) 

 27.  december   kl.  10.00  Julesøndag Ida Willert

 1.  januar  kl.  11.00   Nytårsdag 3) Ida Willert

 3.  januar  kl.  9.00  Helligtrekongers søndag Michael Nissen

 10.  januar  kl.  10.00   1. søndag e. H. tre konger Ida Willert 

 17.  januar  kl.  10.00   2. søndag e. H. tre konger Ida Willert

 24.  januar  kl.  10.30  Sidste s. e. H. tre konger Ida Willert

 31.  januar   kl.  17.00   Septuagesima 4) Ida Willert

 7.  februar  kl.  10.00  Seksagesima 5) Ida Willert

 14.  februar  kl.  9.00    Fastelavn Gunhild Als

 21.  februar  kl.  9.00  1. søndag i fasten Michael Nissen

 28.  februar  kl.  10.30  2. søndag i fasten Karin Bundgaard Nielsen

Rørvig menighedspleje

De indsamlede midler fra 
Rørvig Menighedspleje bli-
ver uddelt i julen. Vi samler 
ind i kirken til Rørvig Menig-
hedspleje, og hvis nogen er 
interesseret i at give bidrag, 
kan det indsættes på Menig-
hedsplejens kontonummer: 
35 65   35 65 41 66 93.

Aktivitetskalender


