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Den tyske fi losof Friedrich Nietzsche (1844-1900).
Der er foredrag om Friedrich Nietzsche i konfi rmandlokalerne torsdag den 2. juli kl. 16.  

Entré: 25 kr.
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.

Gudstjenester i Rørvig

1) Kirkekaffe  2) Sommerkor  3) Fælles friluftsgudstjeneste i Sandskredet

7. juni kl. 10.30  1. søndag efter trinitatis  Ida Willert 

14. juni   kl. 9   2. søndag efter trinitatis  Michael Nissen 

21. juni  kl. 10  3. søndag efter trinitatis  Ida Willert

28. juni  kl. 10.30  4. søndag efter trinitatis Ida Willert 1)

5. juli  kl. 9  5. søndag efter trinitatis Ida Willert

12. juli  kl. 10.30  6. søndag efter trinitatis Ida Willert 

19. juli  kl. 9  7. søndag efter trinitatis Ida Willert

26. juli   kl. 10.30  8. søndag efter trinitatis Michael Nissen

2. aug.            kl. 11  9. søndag efter trinitatis Michael Nissen 2)

9. aug.  kl. 10 10. søndag efter trinitatis  Michael Nissen

16. aug.  kl. 11  11. søndag efter trinitatis Sandskredet 3) 

23. aug.  kl.   9  12. søndag efter trinitatis Ida Willert

30. aug.    kl. 10.30 13. søndag efter trinitatis Ida Willert 1)

Sommerforedrag

”Nietzsches livslyst og blinde pletter”.

FOLKELIGT SOMMERFOREDRAG I 
KONFIRMANDLOKALERNE HERTHA-
VEJ 2 VED FORHENVÆRENDE SEMI-
NARIELEKTOR STEFFEN STØVRING. 
INTRODUKTION TIL DEN TYSKE 
FILOSOF FRIEDERICH NIETZSCHES 
(1844-1900) TÆNKNING OG LIV.
Foredraget fi nder sted i konfi rmand-
lokalerne på Herthavej 2 torsdag den 
2. juli kl. 16. Der kræves ingen forud-
sætninger for deltagelse, og alle er 
velkomne. Entre: 25 kr.

Steffen Støvring ud-
gav for to år siden den 
anmelderroste bog 
”Lidenskab for liv – 
præsentation af fire 
eksistenstænkere”. En 
af tænkerne var netop 
Nietzsche. De øvrige 
er S. Kierkegaard, N. 
F. S. Grundtvig og K. E. 
Løgstrup. Tidligere har Steffen Støvring 
talt i Rørvig om Kierkegaard, Grundtvig 
og Løgstrup. I år får vi lejlighed til at 
høre om Friedrich Nietzsche. 
Nietzsches liv og forfatterskab var én 
lang lidenskabelig kamp. For mental 
styrke, sundhed og generøsitet. Mod 
alle former for mental indskrænket-
hed, forløjethed og undertrykkelse. For 
udfoldelse og frihed. Mod smålig magt 
og instinktforarmelse. Denne lidenska-
belige kamp endte i et psykisk sam-
menbrud – og i et efterfølgende groft 
misbrug blandt fascister og nazister.
Men måske var denne udgang ikke helt 
tilfældig. Måske tog Nietzsche fejl på 
fundamentale eksistentielle områder – 
og munden for fuld! 
I et folkeligt foredrag vil forfatter og 
tidl. seminarielektor Steffen Støvring 
gøre Nietzsches dramatiske liv og 
tankeunivers levende og personligt 
nærværende.

DE GRØNNE PIGESPEJDERE
KFUM-SPEJDERNE.
Grønsmutter og ulveunger fra l. til 4. kl.
Mødedag onsdag kl 15.30-17.15
Leder Pia Larsen - tlf.: 59913063

Spejdere fra 4. klasse
Mødedag onsdag
Leder Elly Malm / Søren Birksø Sørensen
tlf.: 30837095

FDF
Mødested: Spejdermarken

Puslinge/tumlinge
børnehave-2.kl.
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

Konfi rmandindskrivning 2015/2016

For kommende konfi rmander, der bor 
i Rørvig Sogn og/eller går på Rørvig Fri-
skole, er der onsdag den 10. juni kl. 15-17 
konfi rmandindskrivning i konfi rmandlo-
kalerne Herthavej 2 ved Præstegården.
Forældre er velkomne ved indskrivnin-
gen, og konfi rmanderne bedes med-
bringe deres dåbs-eller navneattest. 
Konfirmander, der ikke er døbt ved 
konfi rmationsforberedelsens begyndel-
se, bliver døbt inden konfi rmationen. 
Nærmere oplysninger til indskrevne 
konfi rmander om konfi rmationsforbe-
redelsen, som fi nder sted torsdag om 
eftermiddagen, og som begynder efter 
skolernes sommerferie, følger.
Konfi rmationen 2016 er Store Bededag 
22. april 2016. 
Spørgsmål vedrørende konfi rmations-
forberedelsen kan rettes til sognepræst 
Ida Willert på tlf.: 59 91 80 36 eller på 
mail: iwi@km.dk.

Sidste nyt

1.Folder med oplysninger om somme-
rens gudstjenester i kirkerne i Odsher-
red fi ndes i kirkens våbenhus.
2. Provstiets indsamling til Ydre Mission i 
2015 er igangsat Kristi Himmelfarts Dag. 
Målet er i Ods-og Skippinge provsti at 
indsamle 25.000 kr. inden advent. Formå-
let er et rehabiliteringsprojektet for men-
nesker, der er raske, men som har været 
ramt af spedalskhed. Målet er at nå 800 
personer med tilbud om hjælp og en 
ny start på tilværelsen. Husk, at du kan 
bidrage til indsamlingen med MobilePay.
3. Mange i Rørvig nyder naturen med 
træer, buske og blomster. Følgende plan-
ter bryder rådyrene sig ikke om: cypres, 
enebær, gran, fyr, løn, birk og tjørn, 
magnolie samt poppel og eg. Timian, 
gyldenris, ridderspore, lupin, valmue, 
fløjsblomst og jernurt. Erfaringer fra 
andre steder er, at disse vækster også 
plantes på naturkirkegårde som i Rørvig.

Kirkehøjskolen arbejder 
på tværs af sognegræn-
serne i Odsherred, så man 
er velkommen, uanset 
hvor man bor. Tilmelding 
er ikke nødvendig, og alle 
er velkomne til at del-
tage. For kaffe og brød 
betales 20 kr. Program-
met for Kirkehøjskolen 
vil blive annonceret på et 
senere tidspunkt.
Lørdag den 24. oktober 
2015 vil Kirkehøjskolen 
foregå i Rørvig kl. 14-17. 

Kirkehøjskole



Aktivitetskalender

Hvor der ikke er anført andet, foregår møder og 
arrangementer i konfi rmandlokalerne, som ligger 
ved Præstegårdens kontor på Herthavej 2.  Koncer-
ter foregår i Rørvig Kirke. Gudstjenesterne foregår 
i kirken, hvis der ikke er oplyst andet.

Søndag 31. maj kl. 10.30: gudstjeneste.
Fredag 5. juni kl.15.30-17.30: koncert med B-fl at. 
Entré 50 kr.
Søndag den 7. juni kl. 10.30: gudstjeneste.
Søndag den 14. juni kl. 9: gudstjeneste.
Onsdag den 10. juni kl. 15-17: 
konfi rmandindskrivning 2015/ 2016.
Søndag den 21. juni kl. 10: gudstjeneste.
Torsdag den 25. juni kl 11.30-ca.17.30: 
sogneudfl ugt til Frederiksborg Slot.
Søndag den 28. juni kl. 10.30: gudstjeneste.
Torsdag den 2. juli kl. 16: folkeligt foredrag om 
fi losoffen Friedrich Nietzsche ved Steffen Støvring. 
Entré: 25 kr. 
Fredag den 3. juli kl. 19.30: koncert med Andreas 
Brantelid, Jakob Lorentzen og Monica Nørgård 
Stevns. Entré: 150 kr.
Søndag den 5. juli kl. 9: gudstjeneste.
Søndag den 12. juli kl. 10.30: gudstjeneste.
Søndag den 19. juli kl 9: gudstjeneste.
Søndag den 26. juli kl. 10.30: gudstjeneste.
Fredag den 31. juli kl 14-17: korprøve i 
Rørvig Kirke. 
Lørdag den 1. august k. 11-16: korprøve i 
Rørvig Kirke.
Søndag den 2. august kl. 11: gudstjeneste med 
sommerkor.
Søndag den 9. august kl 9: gudstjeneste.
Søndag den 16. august: fælles gudstjeneste 
ved Sandskredet, Kongsøre, kl. 11.
Søndag den 23. august kl 9: gudstjeneste.
Søndag den 30. august kl 10.30: gudstjeneste.

Menighedsrådsmøderne er åbne for alle interesserede. Møderne begynder kl. 19 
og fi nder sted i konfi rmandlokalerne Herthavej 2. 
Datoer for kommende menighedsrådsmøder, som afholdes om torsdagen, er: 
27. august, 24. september, 22. oktober, 19. november og 17. december.

Menighedsrådsmøder

RØRVIG SOGN
Sognepræst Ida Willert
Herthavej 2, tlf. 59 91 80 36,
fax 59 91 80 31
E-mail: iwi@km.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

Organist 
Jeanette Holst tlf.: 59 12 90 97
 
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
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

Nyt!! Mobilepay i Rørvig Kirke

MobilePay er let at bruge. Rørvig 
Kirkes MobilPay har telefonnummer: 
22 24 00 90, og det kan for eksempel 
bruges ved betaling af kollekter og 
entré ved koncerter. 

Fremgangsmåde ved betaling med 
MobilePay:
Log på MobilePay
Indtast 22 24 00 90 
samt det beløb, 
du ønsker at indbetale.
Skriv teksten til det 
formål, du støtter.
Afslut

KONCERT MED 
ANDREAS BRANTELID, 
JAKOB LORENTZEN OG 

MONICA NØRGÅRD STEVNS
FREDAG DEN 3. JULI 

KL. 19.30. 
Det er igen lykkedes at arran-
gere sommerkoncert med cellist 
Andreas Brantelid, organist ved 
Holmens Kirke Jakob Lorentzen 
og sopranen Monica Nørgård 
Stevns. Entré: 150 kr.
Yderligere oplysninger om kon-
certen bliver annonceret i dags-
pressen. 

Monica Nørgård Stevns

Andreas Brantelid

Jakob Lorentzen

Sommerudfl ugt

Sommerkor

SOMMERKOR I RØRVIG KIRKE 31. 
JULI-1. AUGUST- 2. AUGUST  MED 
ANNETTE SCHIØTZ OG JEANETTE 
HOLST.
Traditionen tro er der sommerkor i 
Rørvig Kirke. Der vil være udfordrin-
ger i  repertoiret for både øvede og 
uøvede. Tidligere korerfaring og no-
dekendskab er ikke en forudsætning 
for deltagelse men vil være en fordel.  
Koret er blandet, og alle, nye og tid-
ligere deltagere, er velkomne til at 
deltage, ligesom alle landliggere og 
fastboende er meget velkomne.
Koncertsangerinde Annette Schiøtz, 
der har specialiseret sig i kirkemusik, 
samt organist Jeanette Holst vil stå 
for koret. Annette Schiøtz vil på ”hyg-
gelig og fornem måde” sætte stem-
mebåndene i sving og gennem stem-
metræning og fortolkning indøve bl.a. 
danske sommersange med deltagerne. 
Koret øver fredag og lørdag og med-
virker ved gudstjenesten kl. 11 søndag 
den 2. august. Egenbetaling ved kur-
sets begyndelse: 200 kr. 
Interesserede kordeltagere møder til 
den første korprøve i Rørvig Kirke 
fredag den 31. juli kl. 14-17 i Rørvig 
Kirke. Der kræves ikke forhåndstil-
melding for at deltage. Husk at med-
bringe frokost m.m.

Programmet er følgende:
Fredag den 31. juli kl. 14-17. 
Koret samles og øver.

Lørdag den 1. august kl 10-17. 
Korprøve.

Søndag den 2. august kl. 11. 
Gudstjeneste. 

Interesserede er vel-
komne til at rette 
henvendelse til or-
ganist Jeannette 
Holst på mail: 
jeanette@arju.dk

SOMMERUDFLUGT I BUS TIL 
FREDERIKSBORG SLOT TORSDAG 
DEN 25. JUNI. 
Torsdag den 25. juni tager vi i bus til 
Frederiksborg Slot, hvor vi skal se udstil-
lingen Hendes Majestæt Dronningen 
75 år. En dragtkavalkade. Udstillingen 
kaldes også for ”Dronningens kjoler”. 
Vi vil  på Frederiksborg Slot have mu-
lighed for at gå en tur i Barokhaven.
Afgang fra Lindegården kl. 11.30. 
Hjemkomst ca. kl 17.30.
Pris incl. kaffe og kage: 160 kr. Heraf er 
entré til slottet 60 kr. Tilmelding til Ida 
Willert senest fredag den 12. juni kl. 12 på 
tlf.: 59 91 80 36 eller på mail: iwi@km.dk.  
Antallet af pladser er begrænsede.

Musik i Rørvig Kirke sommeren 2015

Fredag 5. juni kl. 15.30-17.30: 
jazzoncert med B-fl at.  Entré: 50 kr.
Fredag 3. juli kl. 19.30: koncert med 
Andreas Brantelid, Jakob Lorentzen 
og Monica Nørgård Stevns. 
Entré: 150 kr.
Fredag 31. juli - lørdag 1. august 
- søndag 2. august: sommerkor i 
Rørvig Kirke.

JAZZKONCERT MED B-FLAT 
FREDAG DEN 5. JUNI KL. 15.30-
17.30.
Fredag den 5. juni er der fra kl. 15.30-
17.30 i Rørvig Kirke koncert med jazz-
ensemblet B-fl at. Entré: 50 kr. I pausen 
serveres i våbenhuset en forfriskning.

Det bliver et gensyn med B-fl at, der ved 
fl ere tidligere lejligheder har givet kon-
cert i Rørvig kirke. Udover kompositio-
ner af bl. a. Duke Ellington, Thad Jones, 
Carlos Joabim og Bellman er repertoiret 
blevet udvidet med egne kompositio-
ner, som bandets trombonespiller Jørn 
Nørredal står bag. Jens Nørredal har 
ligeledes omarrangeret en del af det 
kendte repertoire, så der er kommet ny 
inspiration og toner til B-fl at.  
Medvirkende i B-fl at: 
Jørn Nørredal – Trombone
Niels Oldin – Basklarinet, Tenorsax
Tue Hjelmvig – Guitar
Palle Jespersen – Piano
Torben Jørgensen – Bas
Knud Skriver – Trommer.

Babysalmesang

Det er således, at de familier, der er interesserede i, at børnene går til babysalme-
sang, 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.


