Marts - Maj 2021
26 årgang · nr. 2

RØRVIG SOGN

KIRKEHILSEN
KIRKE – KUNST – LANDSKAB

1 God idé, 3 partnere, 8 ture, 16 kirker = 8 små buketter fra den store have.
8 natur- og kulturrundture i Odsherred – arrangeret af Geopark Odsherred, Odsherred Kunstmuseum og Odsherred Provsti.
Oplev kirken i landskabet samt livet og kunsten i kirken i disse 8 rundture til alle Odsherreds 16 kirker.
Tilmelding via Billetexpressen, detaljeret program vil blive lagt på provstiet, kunstmuseet og geoparkens hjemmesider
samt i papirform på turistkontoret, Odsherred kunstmuseum, biblioteker og i kirkens våbenhuse.
Museumsinspektør Jesper Seidner Knudsen, geolog Jakob Walløe Hansen og provst Karin Bundgaard Nielsen
står bag projektet og vil deltage på alle rundture sammen med den lokale sognepræst.
Lørdag den 17. april 2021 kl. 10 – 12: Korskirken og Vallekilde kirke
Torsdag den 20. maj 2021 kl. 19 – 21: Hørve og Asnæs kirker
Torsdag den 17. juni 2021 kl. 19 - 21: Odden og Lumsås kirker
Lørdag den 3. juli 2021 kl. 7 - 9: Anneberg og Nykøbing kirker

Torsdag den 26. august kl. 19 – 21: Vig og Grevinge kirker
Lørdag den 18. september kl. 15 – 17: Nr. Asmindrup og Egebjerg kirker
Lørdag den 16. oktober kl. 10 – 12: Dragsholm og Fårevejle kirker
Lørdag den 13. november kl. 15 – 17: Rørvig og Højby kirker

Nyt fra menighedsrådet
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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

Søndag d. 29. november trådte det nye menighedsråd
til - den 1. søndag i advent. Adventstiden er det kirkelige
nytår og markerer en stille ventetid, hvor man forbereder sig på Jesu fødsel julenat, og samtidig begyndelse på
et nyt kirkeår, så derfor giver det god mening, at det er
her det nye menighedsråd træder til.
For det nye menighedsråd blev det ikke en stille ventetid, der var en del ting der skulle tages stilling til i disse
coronatider. Restriktioner om hvordan kirkelige handlinger kunne afvikles ændrede sig flere gange i december,
og frygten for smitte gjorde, at flere ikke kunne deltage
i vores gudstjenester. Vores to julegudstjenester juleaften, hvor der ikke plejer at være en ledig plads, endte
med at blive helt aflyst, ligesom gudstjenester i resten af
december og først i det nye år blev aflyst.
Koncert med vinterjazz måtte også aflyses, men vi satser
på at det i løbet af 2021 igen bliver muligt, at der kan
afholdes musikalske arrangementer i kirken.
Desværre har Ida Willert valgt at gå på pension 1. marts
i år, så vi skal have ny præst i Rørvig Sogn. Det bliver et
savn, at vi skal af med vores præstepar efter 30 år, men vi
ønsker Ida og Niels et dejligt langt otium tæt ved deres
børnebørn. Afskedsgudstjenesten med Ida måtte vi desværre også aflyse, men vi ser frem til at kunne gøre det
lidt senere på året. Det vil blive annonceret senere. Indtil
vi får en ny præst dækkes alle kirkelige handlinger af
provstiets øvrige præster og enkelte gudstjenester bliver
henvist til Nykøbing Kirke, og indtil videre er der henvisning til Michael Nissen i Egebjerg
Vores personale tilknyttet kirken er heldigvis hurtige til
at omstille sig når der med kort varsel kommer ændringer i restriktionerne, alle er indstillet på at løse problemerne når de opstår. Stort tak for det.
Af projekter der er i gang ved kirken, er renovering af
stengærdet der omkranser kirkegårdens vestside. En del
af stengærdet blev renoveret for et par år siden, men
snart skal næste etape sættes i gang. Udbygning/istandsættelse af orglet er der ansøgt om, og det kommer forhåbentlig også i gang i år. Derudover venter en renovation af Præstegården i forbindelse med ansættelse af ny
præst. Så det er en spændende tid det nye menighedsråd skal i gang med.

Menighedsrådsmøder
Møder i menighedsrådet afholdes den anden tirsdag i
hver måned undtagen i juli og december. Det vil sige d. 9.
marts, d. 13. april, d. 11. maj, d. 8. juni, d. 10. august, d. 14.
september, d. 12. oktober, d. 9. november. Møderne starter kl. 19.00 og afholdes i konfirmandstuen, Herthavej 2.

I dette år sker der en ændring i pastoratdannelsen
her i Odsherred. Ved Rørvigpræstens ferie har det
gennem de senere år været
Michael Nissen fra Egebjerg
Sogn der har vikarieret.
Det bliver nu ændret så
Rørvig Sogn dækkes ind af
Nykøbings præster ved ferie og fridage (Karin Bundgaard Nielsen, Gunhild Als
og Steen Hartung). Egebjerg Sogn og Asmindrup

Sogn samles i et to-sogns
pastorat og Vig Sogn er et
selvstændigt pastorat, men
der et forpligtende samarbejde på tværs af sognene
ved ferie og fridage.
Hvordan pastoratdannelsen
skal være afgøres af stiftets
biskop. I Roskilde stift er
biskop Peter Fischer-Møller
meget opmærksom på, at
præsteembedet i de enkelte
sogne skal være så meningsfyldte som muligt indenfor
de økonomiske rammer.
Hvor bor folk, hvor flytter
de til og fra, hvor går de i

Aktiviteter

Konfirmation

For nuværende er der
ikke planlagt aktiviteter
i marts, april og maj på
grund af coronasituationen i Danmark.

I samråd med konfirmander og deres forældre er
det i år valgt at flytte konfirmationen fra Stor Bededag til d. 5. september,

Kirker i Odsherred

skole, hvor ligger plejehjemmene, hvor bor sommerhusfolkene og hvordan hænger
foreningslivet sammen. Det
er vigtigt disse parameter
bliver taget med, så der kan
sikre en ligelig adgang til en
præst for alle folkekirkens
medlemmer og for at fastholde præsteembeder i de
mindre sogne.
I forbindelse med at vi skal
have ny præst i Rørvig Sogn
er det rigtig dejligt der er et
samarbejde pastoraterne i
mellem, så vi kan få dækket
de kirkelige handlinger.

da alle håber at coronarestriktionerne er lempet
til den tid. Konfirmationen d. 5. september bliver
varetaget af sognepræsterne Karin Bundgaard
Nielsen og Anders Tangaa
Jensen.

Aktivitetskalender
7. marts

kl. 9.00

3. søndag i fasten

Karin Bundgaard Nielsen (Nykøbing)

14. marts

kl. 10.30

Midfaste

Anette Sørensen (emerituspræst)

21. marts: 			

Mariæ Bebudelsesdag

Henvisning til Nykøbing

28. marts

kl. 9.00

Palmesøndag

Henrik Bach (Fårevejle)

1. april

kl. 17.00

Skærtorsdag

Gunhild Als (Nykøbing)

2. april			

Langfredag

– henvisning til Nykøbing

4. april

Påskedag

Anette Sørensen

2. Påskedag

– henvisning til Nykøbing

kl. 10.30

5. april 			
11. april

kl. 9.00

1. s. e. påske

Karen Margrete Evald (Asnæs

18. april

kl. 10.30

2. s. e. påske

Anette Sørensen

25. april

kl. 10.30

3. s. e. påske

Anette Sørensen

30. april

kl. 10.30

St. bededag

Anders Tangaa Jensen (Grevinge)

2. maj

kl. 10.30

4. s. e. påske

Anette Sørensen

9. maj

kl. 9.00

5. s. e. påske

Karin Bundgaard Nielsen

13. maj 			

Kristi Himmelfartsdag

– henvisning til Nykøbing

16. maj

kl. 10.30

6. s. e. påske

Anette Sørensen

23. maj

kl. 10.30

Pinsedag

Jens Kirk (Vallekilde og Hørve)

24. maj

kl. 9.00

2. Pinsedag

Sten Hartung (Lumsås)

30. maj

kl. 9.00

Trinitatis

Gunhild Als

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.
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

