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RØRVIG SOGN

KIRKEHILSEN

Kim S. Olesen fortæller på sognecaféen onsdag den 8. oktober om ”Slaget ved Dybbøl” .
Eller som det også hedder: ”Den dansk-tyske krig i 1864.”

Aktivitetskalender

RØRVIG SOGN
Sognepræst Ida Willert
Herthavej 2, tlf. 59 91 80 36,
fax 59 91 80 31
E-mail: iwi@km.dk
www.roervigkirke.dk
Træffes bedst hverdag kl. 10-11,
undtagen mandag.
Menighedsrådets formand
Wiwi Hageltorn
yderligere oplysninger:
Tlf.: 41 41 99 21
Mail: Wivi.hageltorn@gmail.com
Kasserer
Jørgen Hansen
Kirkeværge
Jette Købke tlf.: 59 91 30 00
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.
Udgives af Rørvig sogns menighedsråd.
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

Menighedsrådmøder
Menighedsrådsmøderne er åbne
for alle interesserede. Møderne
begynder kl. 19 og finder sted i
konfirmandlokalerne Herthavej 2.
Datoer for kommende menighedsrådsmøder, som afholdes
om torsdagen, er: 25. september,
23. oktober, 27. november og 11.
december.

Hvor der ikke er anført andet, foregår møder/arrangementer i konfirmandlokalerne, som ligger ved Præstegårdens kontor på Herthavej 2. Koncerter foregår
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 10 kr.), hvorimod vi til sognemøder beder om TILMELDING (af praktiske grunde m.h.p.
indkøb m.m. Det koster 25 kr. at deltage i sognemødet.).
Søndag den 14. september kl. 10: gudstjeneste.
Konfirmandvelkomst.
Onsdag den 17. september kl. 14.30: sognemøde.
Søndag den 21. september kl. 10: høstgudstjeneste.
Kirkekaffe.
Søndag den 28. september kl. 10: gudstjeneste.
Onsdag den 1. oktober: filmklub kl.19.
Søndag 5. oktober kl 10: gudstjeneste.
Onsdag den 8. oktober kl. 14.30: sognecafé.
Søndag 12. oktober kl. 10.30: gudstjeneste.
Søndag den 19. oktober: gudstjeneste kl. 10.30.
Lørdag den 25. oktober kl. 14-17: kirkehøjskole i
Vallekilde.
Søndag den 26. oktober: gudstjeneste kl. 10.
Torsdag 30. oktober kl. 19.30: Spil Danskdag i Rørvig
Kirke.
Søndag den 2. november: gudstjeneste kl. 10.
Alle Helgens Søndag. Kirkekaffe.
Søndag den 9. november: gudstjeneste kl. 9.
Onsdag 5. november: sognecafé kl 14.30.
Onsdag12. november: filmklub kl.19.
Søndag den 16. november: gudstjeneste kl 10.30.
Søndag den 23. november: gudstjeneste kl. 10.
Søndag den 30. november: gudstjeneste kl.10.
Kirkekaffe.
Onsdag den 3. december: sognejulemøde kl.14.30.

Ny organist
VELKOMMEN TIL ORGANIST JEANETTE HOLST.
Der skal lyde en stor velkomst fra menighedsrådet og fra menigheden til Rørvig Kirkes nyansatte organist Jeanette Holst.
Jeanette er uddannet med den præliminære organisteksamen
fra Sjællands Kirkemusikerskole i Roskilde og er ansat ved kirken
fra 1. juni. Vi ser frem til at lære Jeanettes smittende glæde ved
orgelspillet at kende og til Jeanettes deltagelse ved gudstjenester,
kirkelige handlinger og møder.
Jeanettes motto for orgelspillet kan bedst- med Jeanettes egne
ord- udtrykkes således med ord af Mozart:
”Den, som har udkåret musikken, får som gave et himmelsk gode”.
Musikken har uanede kræfter og dybder, og med andre ord er
musikken her en måde at lovprise Gud på.

Konfirmander
Der skal lyde et stort velkommen til de nye konfirmander,
som er begyndt på konfirmationsforberedelsen. Konfirmanderne medvirker ved
høstgudstjenesten søndag den
21. september, og vi ser frem
til at møde konfirmanderne
til gudstjenester og andre arrangementer i den kommende
tid. I Rørvig sogn finder konfirmationen sted Store Bededag
2015. Det er den 1. maj.

Sognemøder
SOGNEMØDE ONSDAG DEN
17. SEPTEMBER KL. 14.30.
Mange husker, da foredragsholder og kirkesanger Andreas Petersen levende og med
humor tidligere i år talte om
”Min oplevelse i naturen i ord
og lyd.” Den 17. september
fortæller Andreas Petersen
om sin opvækst. Foredraget
har titlen ”Mit liv og opvækst.
Barndom og ophold på Kalundborg Blindeskole.”
Alle er velkomne til mødet. Husk tilmelding til Jette
Købke senest tirsdag den 16.
september kl. 12 på tlf.: 59
91 30 00. Kaffe og te: 25 kr.

Sognecafé
SOGNECAFÉ ONSDAG DEN
8. OKTOBER KL 14.30 OM
SLAGET VED DYBBØL:
”1864- 150 ÅR EFTER”.
Kom og hør et vigtigt stykke af
Danmarkshistorien. Kim Olesen
har specialiseret sig i ”Historiske
historier” eller i med ord og
billeder levende at genfortælle
og formidle skelsættende, historiske begivenheder. Det er
i år 150 år siden den dansktyske krig fandt sted- eller som
mange kender det: ” Slaget
ved Dybbøl”. Danskerne tabte
og mistede Sønderjylland indtil

genforeningen i 1920. Kim Olesen fortæller og viser billeder
fra de centrale begivenheder
om historien fra 1864. Der er
ingen tilmelding. Entré: 10 kr.
SOGNECAFÉ ONSDAG DEN
5. NOVEMBER.
Ved denne hyggelige sognecafé får vi besøg af sognepræsten i Højby Louise Buch
Jensen. Hvad Louise vil tale om
på mødet, bliver annonceret
senere. Entré: 10 kr.

Sognejulemøde
ONSDAG DEN 3. DECEMBER.
Alle er velkomne til vores
sognejulemøde, hvor vi bl.a.
hygger med julesalmer, og der
er lodtrækning om julekurve.
Tilmelding til Jette Købke
senest tirsdag den 2. december kl. 12 på tlf.: 59 91 30 00.
Entré: 25 kr.

Ydre Mission
PROVSTIETS YDRE MISSIONS
PROJEKT. HØJSKOLEAFTEN
OM PROJEKTET TORSDAG
DEN 25. SEPTEMBER KL. 19.30.
Provstiet samler i år i Ydre
Missionsprojektet ind til UPENDO, som støtter syskole og et
dialogprojekt på Zanzibar. I
UPENDO arbejdes der også på,
som det hedder, at forebygge
og lappe religiøse konflikter
”med nål og tråd”. Projektet
støttes også af Rørvig sogn,
og målet i provstiet er at nå
op på, at de indsamlede midler til projektet beløber sig til
25.000 kr.
Alle interesserede er velkomne til et møde om projektet i
Asnæs Sognegård, Asnæs Kirkevej 10, 4550 Asnæs, torsdag
den 25. september kl 19.30.
Tilmelding er ikke nødvendig,
men interesserede er velkomne til at rette henvendelse
til formand for provstiets
deltagelse sognepræst Karin
K.E. Løgstrup
Wandall, Vallekilde.
Mail: KKW@km.dk

Filmklubben
RØRVIG FILMKLUB BEGYNDER SÆSONEN ONSDAG
DEN 3. SEPTEMBER.
I Rørvig Filmklub vises film efter
sommeren 2014. Alle, også nye
medlemmer, vil være meget
velkomne.
Forhåndstilmelding er ikke
nødvendig, men interesserede
er velkomne til at henvende sig
til Ida Willert på tlf.: 59918036
eller på mail: iwi@km.dk.
Filmaftenerne finder sted om
onsdagen kl. 19 i konfirmandlokalerne, Herthavej 2. Interesserede møder op til den første
film i efterårssæsonen, som er
onsdag den 3. september kl.
19. For en sæson med seks film
betales 100 kr. Vi viser 3 film i
efteråret 2014 og tre film i de
første måneder af 2015. Filmene er valgt af filmklubbens
deltagere. Det er ikke tilladt på
forhånd at annoncere, hvilke
film, der bliver vist, men interesserede er velkomne til at henvende sig herom til Ida Willert.
Filmklubben i efteråret i konfirmandlokalerne:
Onsdag den 3. september kl. 19.
Onsdag den 1. oktober kl.19.
Onsdag den 12. november
kl.19.

Fra friluftsgudstjenesten ved Kongsøre den 17. august, hvor paraplyerne
måtte frem.
Foto: sognepræst Karin BundgaardNielsen, Asnæs.

Gudstjenester i Rørvig
14. september

kl. 10.00

13. søndag efter trinitatis

Ida Willert 1)

21. september

kl. 10.00

14. søndag efter trinitatis

Ida Willert 2) 3)

28. september

kl. 10.00

15. søndag efter trinitatis

Ida Willert

5. oktober

kl. 10.00

16. søndag efter trinitatis

Michael Nissen

12. oktober

kl. 10.30

17. søndag efter trinitatis

Ida Willert

19. oktober

kl. 10.30

18. søndag efter trinitatis

Ida Willert

26. oktober

kl. 10.00

19. søndag efter trinitatis

Ida Willert

2. november

kl. 10.00

Alle Helgens søndag

Ida Willert 3)

9. november

kl. 9.00

21. søndag efter trinitatis

Ida Willert

16. november

kl. 10.30

22. søndag efter trinitatis

Michael Nissen

23. november

kl. 10.00

Sidste søndag i kirkeåret

Ida Willert

30. november

kl. 10.00

1. søndag i advent.

Ida Willert 3)

1) Konfirmandvelkomst 2) Høstgudstjeneste. Konfirmanderne medvirker.
3) Kirkekaffe
Besøg på sygehuset
Sognepræsten kan kontaktes, dersom man ønsker besøg
eller hører om nogle, der er indlagt og gerne vil tale med præsten.

Kirkehøjskole

Spil dansk dag

KIRKEHØJSKOLE I ODS-OG SKIPPINGE PROVSTI.
Alle er velkomne til at deltage i Kirkehøjskolen, hvor præsterne igen inviterer til en temadag om menneskeliv og
kristendom, og hvor viden og erfaringer udveksles. Lørdag
den 25. oktober vil der være Kirkehøjskole i Vallekilde (Valgmenigheden), hvor Vallekilde Valgmenighed lægger hus til.
Eftermiddagen forløber på følgende måde:

SPIL DANSK DAG I RØRVIG KIRKE TORSDAG DEN
30. OKTOBER KL. 19.30.
I samarbejde med Odsherred Musikskole er der arrangeret en koncert i Rørvig Kirke torsdag den 30.
oktober kl. 19.30. Elever fra
Odsherreds Musikskole og
Visens Venner i Odsherred
præsenterer dansk komponeret musik og tekster i
mange genrer i et vidtspændende program.
Der er fri entré.
Alle musikinteresserede er
meget velkomne.

14.00 Velkomst og oplæg (tema annonceres senere)
14.45 Fælles drøftelse- med kaffe og brød
16.30 Kort gudstjeneste i Korskirken
Kirkehøjskolen arbejder på tværs af sognegrænserne i Odsherred, så man er velkommen, uanset hvor man bor. Tilmelding
er ikke nødvendig, og alle er velkomne til at deltage. For kaffe
og brød betales 20 kr. Programmet for Kirkehøjskolen vil blive
annonceret på et senere tidspunkt.
Lørdag den 24. januar 2015 vil Kirkehøjskolen foregå i Grevinge.
Trundholm Tryk ✔ 59 31 50 03

