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RØRVIG SOGN

KIRKEHILSEN

Adventskoncert med Skt. Nikolai Kirkes Ungdomskor lørdag den 7. december kl. 15.
Der er fri entré til koncerten.

Aktivitetskalender

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

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: 22.
januar, 19. februar, 19. marts
og 23. april.

Hvor der ikke er anført andet, foregår møder og 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 20 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. OBS
prisstigning for deltagelse.)
Torsdag den 27. november: børnehaver inviteret til
Rørvig Kirke.
Søndag den 30. november kl. 10: gudstjeneste og
kirkekaffe.
Onsdag den 3. december kl. 14.30: sognejulemøde
kl.14.30.
Torsdag den 4. december kl 10: børnehaver inviteret
til Rørvig Kirke.
Fredag den 5. december kl. 10: børnehaver inviteret
til Rørvig Kirke.
Lørdag den 6. december kl. 15: julekoncert med Skt.
Nikolai Kirkes Ungdomskor.
Søndag den 7. december kl. 10.30: gudstjeneste med
Rye og Kirke Sonnerups motetkor.
Søndag den 14. december kl 10: gudstjeneste.
Søndag den 21. december kl 9: gudstjeneste.
Juleaften den 24. december kl. 14.30: gudstjeneste.
Juleaften den 24. december kl. 16: gudstjeneste.
Juledag den 25. december kl. 11: gudstjeneste.
2. juledag den 26. december kl. 9: gudstjeneste.
Julesøndag den 28. december kl 10.30: gudstjeneste.
Nytårsdag den 1. januar 2015 kl. 11: gudstjeneste med
sammenkomst i våbenhuset.
Søndag den 4. januar kl. 9: gudstjeneste.
Søndag den 11. januar kl.10.30: gudstjeneste.
Søndag den 18. januar kl. 10: gudstjeneste.
Onsdag den 21. januar kl 19: filmklub.
Torsdag den 22. januar kl. 19: menighedsrådsmøde.
Lørdag den 24. januar kl. 14-17: kirkehøjskole i
Grevinge.
Søndag den 25. januar kl. 10.30: gudstjeneste og
kirkekaffe.
Onsdag den 28. januar kl. 14.30: sognemøde.
Søndag den 1. februar kl. 17: gudstjeneste. Kyndelmisseoptog med fakler og fællesspisning.
Onsdag den 4. februar kl. 19: filmklub.
Søndag den 8. februar kl. 9: gudstjeneste.
Søndag den 15. februar kl. 11: fastelavnsgudstjeneste.
Torsdag den 19. februar kl. 19: menighedsrådsmøde.
Søndag den 22. februar kl. 10: gudstjeneste og kirkekaffe.
Onsdag den 25. februar kl. 14.30: sognecafé.
Onsdag den 11. marts kl. 14.30: sognemøde.
Torsdag den 19. marts kl. 19: menighedsrådsmøde.

Sognejulemøde
ONSDAG DEN 3. DECEMBER.
Alle er velkomne til vores
sognejulemøde, hvor vi bl.a.
hygger med julesalmer, og der
er lodtrækning om julekurve,
og hvor Emilie Esbjørn kommer og fortæller. Tilmelding
til Jette Købke senest tirsdag
den 2. december kl. 12 på tlf.:
59 91 30 00 eller 30 58 15 58.
Entré: 25 kr.

Sognemøder/Café
SOGNEMØDE ONSDAG DEN
28. JANUAR KL. 14.30 OM
DE DANSK VESTINDISKE ØER
VED KIRSTEN SCHERER.
Alle er velkomne til sognemødet. Husk tilmelding til Jette
Købke senest tirsdag den 27.
januar kl. 12 på tlf.: 59 91 30
00/ 30 58 15 58. Kaffe og kage:
25 kr. Til mødet bager Kirsten
Scherer Jamaica-kage med
ægte jamaicarom.
Kirsten Scherer, der bor i Rørvig, har haft et rigt rejseliv og
har bl.a. boet på Jamaica og i
Schweiz, og Kirsten Scherer er
også forfatter. Vi bliver taget
med på fortælling om en rejse
til De Vestindiske Øer, som Kirsten Scherer besøgte i 2011. I
2017 er det 100 år siden, Danmark solgte De Vestindiske øer
og herefter ikke længere havde
kolonier.
Kirsten Scherer gjorde sig disse
tanker efter rejsen i 2011:
” […] jeg er så heldig at bo i
Rørvig. Her er himmel og hav.
Jeg gik en tur på ca. 3 timer i
vandkanten langs vore strande.
Jeg lyttede til bølgernes skvulp.
En lyd, som er blevet hørt i årtusinder over hele jordkloden.
Slaverne har lyttet længselsfuldt til havets brænding og
stirret over det store hav. De
vidste, at langt, langt over havet lå Afrika, deres hjemland.
Hvor må de have været syge
af hjemvé. Her i Rørvig har vi
en kæmpe horisont og meget
ofte en blå, blå himmel. Dette
er også meget inspirerende.
Himmel og hav forener os mennesker her på jorden. Pludselig

var de tidligere danske øer ikke
så langt væk i min erindring, og
jeg kunne begynde at skrive.”
SOGNECAFE ONSDAG DEN 25.
FEBRUAR kl. 14.30. BESSIE
GIDEON TALER OM ”ERINDRINGER FRA KRIGEN”.
Bessie Gideon, der bor i Rørvig,
er kendt af mange i lokalområdet gennem aktiviteter med
bl.a. danseskole.
Bessie Gideon er en fremragende fortæller og formidler og
vil på mødet tage os tilbage til
tiden under anden verdenskrig
og fortælle om, hvordan det var
at være ung under krigen. Der
er ingen tilmelding til mødet.
SOGNEMØDE ONSDAG DEN
11. MARTS KL. 14.30 OM
SORGGRUPPER I ODSHERRED.
Alle er velkomne til sognemødet. Husk tilmelding til Jette
Købke senest tirsdag den 27.
januar kl. 12 på tlf.: 59 91 30 00/
30 58 15 58. Kaffe og kage: 25 kr.
Sognepræst i Egebjerg Michael
Nissen vil i samarbejde med
mennesker, der har deltaget i
sorggruppe, fortælle om sorggruppens arbejde. Sorggruppen
har eksisteret ca. 1 år og vi skal
høre om, hvordan det begyndte
og om den succes, det har udviklet sig til at blive.

Adventsmusik
i Rørvig kirke
JULEKONCERT LØRDAG DEN 6.
DECEMBER MED SKT. NIKOLAI
KIRKES UNGDOMSKOR.
Skt. Nikolai Kirkes Ungdomskor,
der ledes af organist Jytte Lundbak og akkompagneres af organist ElleN Hess Thaysen blev
dannet i 1985 og har specialiseret
sig i kirkemusik. Julekoncerten
i Rørvig Kirke indeholder et varieret program med musik fra
Danmark, England, Tyskland og
Italien. B. Brittens ” A Ceromony
of Carols” hører til korets faste
julerepertoire. Der er fri entré.

K.E. Løgstrup

Gudstjenester
GUDSTJENESTE SØNDAG DEN
7. DECEMBER KL. 10.30 MED
RYE OG KIRKE SONNERUPS
MOTETKOR UNDER LEDELSE
AF ORGANIST OG DIRIGENT
MORTEN SKJOLDAN PETERSEN.
Ved gudstjenesten 2. søndag
i advent den 7. december kl.
10.30 medvirker Rye og Kirke
Sonnerup kirkers motetkor bl.a.
med korsange.
GUDSTJENESTER JULEAFTEN
MED TVÆRFLØJTENIST JULIUS
DITLEVSEN.
Ved gudstjenesterne juleaften
kl. 14.30 og kl. 16 medvirker
tværfløjtenist Julius Ditlevsen.
NYTÅRSGUDSTJENESTE
TORSDAG DEN 1. JANUAR
KL. 11.
Efter gudstjenesten mødes vi,
som vi plejer, til en hyggelig
sammenkomst i våbenhuset.
KYNDELMISSEGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 1. FEBRUAR
KL. 17 MED FAKKELTOG OG
”SPAGHETTI MED KØDSOVS”.
Vi følger traditionen og mødes
den 1. februar kl. 16.30 ved
præstegården, hvor vi går med
fakler op til kirken, hvor der er
gudstjeneste kl. 17. Alle er velkomne, og efter gudstjenesten
er der fællesspisning og hygge
kl. 18 i konfirmandlokalerne.
Tilmelding til spisning, som inkluderer kaffe og te, er nødvendig og sker ved tilmelding til Ida
Willert senest fredag den 23.
januar på tlf.: 5991 8036 eller på
mail: iwi@km.dk. Spisning: 50
kr. Børn under tolv år halv pris.
Drikkevarer kan købes.
FASTELAVNSGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 15. FEBRUAR
KL. 11.
Vi holder fastelavnsgudstjeneste
i Rørvig Kirke søndag den 15.
februar kl. 11, hvor konfirmanderne medvirker. Efter gudstjenesten slår vi ”Katten af tønden”
i præstegården, hvor der også er
fastelavnshygge. Alle er meget
velkomne.

Gudstjenester i Rørvig
7. december

kl. 10.30

2. søndag i advent

Ida Willert 1)

14. december

kl. 10.00

3. søndag i advent

Ida Willert

21. december

kl. 9.00

4. søndag i advent

Michael Nissen

24. december

kl. 14.30 & 16

Juleaften

Ida Willert

25. december

kl. 11.00

Juledag

Ida Willert

26. december

kl. 9.00

2. juledag

Michael Nissen

28. december

kl. 10.30

Julesøndag

Ida Willert

1. januar

kl. 11.00

Nytårsdag

Ida Willert 2)

4. januar

kl. 9.00

Hellig tre kongers søndag

Michael Nissen

11. januar

kl. 10.30

1. s. e. Hellig tre konger

Michael Nissen

18. januar

kl. 10.00

2. s. e. Hellig tre konger

Ida Willert

25. januar

kl. 10.30

3. s. e. Hellig tre konger

Ida Willert 3)

1. februar

kl. 17.00

Septuagesima

Ida Willert 4)

8. februar

kl. 9.00

Seksagesima

Michael Nissen

15. februar

kl. 11.00

Fastelavn

Ida Willert

22. februar

kl. 10.00

1. søndag i fasten

Ida Willert 3)

1) Rye og Kirke Sonnerups motetkor medvirker
2) Nytårssammenkomst i våbenhuset
3) Kirkekaffe
4) Kyndelmissegudstjeneste

Filmklubben
RØRVIG FILMKLUB
Nye, interesserede deltagere i
filmklubben er velkomne til at
henvende sig til Ida Willert på
tlf.: 59918036 eller på mail: iwi@
km.dk. Kaffe og kage: 15. kr. (Obs.
prisstigning på kaffe og kage.)
Filmaftenerne finder sted om
onsdagen kl. 19 i konfirmandlokalerne, Herthavej 2. For en
sæson betales 100 kr. 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.

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

Filmklubbens aftener i det nye
år 2015 er :
Onsdag den21. januar kl. 19.
Onsdag den 4. februar kl.19.
Onsdag den 18. marts kl.19.

Kirkehøjskole
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.
Trundholm Tryk ✔ 59 31 50 03

Lørdag den 24. januar 2015 vil
Kirkehøjskolen foregå i Grevinge
kl. 14-17.

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.

