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Rye-Kirke Sonnerup Motet-
kor 2. søndag i advent den 
6. december klokken 10.30.
Rye-Kirke Sonnerup Motet-
kor, som ledes af organist 
Morten Skjoldan Petersen, 
synger ved gudstjenesten 
i Rørvig Kirke 2. søndag i 
advent den 6. december 
klokken 10.30. Det er med 
glæde, vi ser frem til korets 
medvirken, idet vi kender 
koret, som også sidste år 
sang i kirken i adventstiden. 
Der er kirkekaffe efter guds-
tjenesten.

Festlig julekoncert på orgel  
med ”4 hænder og 4 fødder” 
lørdag den 12. december 
klokken 15.
Festlig julekoncert lørdag den 
12. december kl. 15 med de to 
organister Anders Danman 
og Yuzuru Hiranaka, som 
sammen spiller på orglet i 
Rørvig kirke. I kirkens våben-
hus serveres en let forfrisk-
ning efter koncerten.

TIRSDAG DEN 15. DECEM-
BER KLOKKEN 10. 
Alle venner, naboer, fami-
lier og bedsteforældre samt 
alle andre er velkomne til 
at komme til krybbespillet i 
Rørvig Kirke tirsdag den 15. 
december klokken 10, som 
opføres af børn fra Rørvig 
Friskole. 

FASTELAVNSGUDSTJENESTE 
SØNDAG DEN 7. FEBRUAR 
KLOKKEN 11. 
Alle børn og voksne er vel-
komne til fastelavnsgudstje-
nesten i Rørvig kirke, hvor 
konfirmanderne medvirker. 
Efter gudstjenesten er der 
som sædvanlig hyggelig tøn-
deslagning i præstegården 
og fastelavnshygge. 

Julemusik
i Rørvig Kirke

Julens krybbespil

Juleaften 24. december klok-
ken 14.00 med fløjtespil. 
Juleaften 24. december klok-
ken 15.30 med fløjtespil. 
Juledag 25. december klok-
ken 11. 
Anden juledag den 26. de-
cember klokken 10.30.  
Julesøndag den 27. decem-
ber klokken 9. 
Nytårsdag 1. januar klokken 
11. Efter nytårsgudstjene-
sten er der ”nytårstrakte-
ment” i våbenhuset.

Julens gudstjenester

Kyndelmisse

Fastelavn

GUDSTJENESTE MED FAK-
KELTOG SØNDAG DEN 31. 
JANUAR KLOKKEN 17.
16.30: Vi går med fakler fra 
præstegården til kirken.
17: Gudstjeneste i Rørvig Kirke.
18- ca. 20: vi spiser ”spaghet-
ti med kødsovs” sammen i 
Rørvig Præstegård, Hertha-
vej 2. Herefter er der hygge 
med oplæsning og sange. 

Tilmelding til Ida Willert senest 
onsdag den 27. januar klokken 
12 på mail: iwi@km.dk eller på 
tlf.: 59 91 80 36, hvor der kan 
lægges en telefonbesked med 
telefonnummer.
”Spaghetti med kødsovs” 
samt kaffe og småkager: 40 
kr. Børn spiser med for halv 
pris.  Drikkevarer kan købes.

Organist Anders Danman 
medvirker ved orgelkoncerten 

lørdag den 12. december kl. 15.

Koncertprogrammet inde-
holder musik af:
Sebastián Aguilera de Heredia  
(1561-1627)
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Wolfgang Amadeus Mozart  
(1756-1791)
Anders Danman (1958- )
Alle er meget velkomne, og 
der er fri entré til koncerten.   



Menighedsrådsmøder

Aktivitetskalender

Hvor der ikke er anført andet, foregår møder og arran-
gementer i konfirmandlokalerne, som ligger ved Præ-
stegårdens kontor på Herthavej 2.  Koncerter foregår i 
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 senest mandagen inden mødet 
kl. 12 (af praktiske grunde m.h.p. indkøb m.m. Det ko-
ster 25 kr. at deltage i sognemødet).

Onsdag 2. december klokken 14.30: sognejulemøde.
Søndag 6. december kl. 10.30: gudstjeneste hvor Rye/ 
Kirke Sonnerup motetkor medvirker.
Lørdag den 12. december klokken 15: julekoncert. 
Søndag den 13. december kl.10: gudstjeneste.
Tirsdag den 15. december klokken 10: krybbespil. 
Torsdag 17. december klokken 19: menighedsrådsmøde.
Søndag den 20. december kl. 9: gudstjeneste. 
Juleaften 24. december kl. 14: gudstjeneste. 
Juleaften 24. december kl. 15.30: gudstjeneste. 
Juledag 25. december kl. 11: gudstjeneste. 
Anden juledag 26. december kl. 10.30: gudstjeneste. 
Julesøndag den 27. december kl. 9: gudstjeneste.
Nytårsdag  fredag den 1. januar kl. 11: gudstjeneste. 
Søndag 3. januar kl. 10.30: gudstjeneste. 
Søndag 10. januar kl. 9: gudstjeneste. 
Onsdag den 13. januar klokken 19: filmaften.
Søndag 17. januar kl. 10: gudstjeneste.
Torsdag den 21. januar kl. 17: menighedsrådsmøde 
(OBS ændret tidspunkt).
Søndag 24. januar kl. 9: gudstjeneste.
Onsdag den 27. januar kl. 14.30:  sognemøde.
Lørdag 30. januar kl. 13-16: Kirkehøjskole i Odden.
Søndag 31. januar kl. 16.30- 20: fakkeltog, kyndel-
missegudstjeneste samt fælles spisning.
Onsdag 3. februar klokken 19: filmaften.
Torsdag den 4. februar klokken 16: konfirmander til 
”Konfirmandtræf” i Roskilde Domkirke. 
Søndag 7. februar kl. 11: fastelavnsgudstjeneste. 
Onsdag den 10. februar kl. 14.30: sognecafé.
Søndag 14. februar kl. 10: gudstjeneste. 
Søndag 21. februar kl. 9: gudstjeneste. 
Onsdag den 24. februar klokken 19: filmaften.
Torsdag den 25. februar kl. 17: menighedsrådsmøde  
(OBS ændret tidspunkt).
Søndag 28. februar kl. 10: gudstjeneste.

RØRVIG SOGN
Sognepræst Ida Willert
Herthavej 2, tlf. 59 91 80 36.
E-mail: iwi@km.dk
Træffes bedst hverdag kl. 10-11, 
undtagen mandag.

Menighedsrådet:
Formand: Tina Safari, 
tlf.: 30 14 21 54.

Næstformand: Jørgen Hansen, 
tlf.: 21 79 91 02. 

Kasserer
Jørgen Hansen

Kirkeværge
Jette Købke tlf.: 59 91 30 00

Organist 
Organist Jeanette Holst har orlov.
Henvendelse kan rettes til or-
ganist Knud Wendelboe, der er 
organist i Rørvig Kirke indtil 1. 
marts 2016 på tlf.: 26 25 18 52. 
 
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.
Henvendelser til graver Mona 
Jørgensen på telefon eller ved 
møde foregår bedst belejligt i 
træffetiden tirsdag-fredag klok-
ken 8-8.30 og torsdag klokken 
14-15.30. 

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

Menighedsrådsmøderne er åbne for alle interesserede. Møderne 
finder sted i konfirmandlokalerne Herthavej 2 på følgende datoer:
17. december kl. 19, 21. januar kl. 17 og 25. februar kl. 17.

OBS: forsøgsvis ændring af tidspunktet for møder i januar og februar.



Sognemøder/Café

Orlov til organist

Filmklubben

Menighedsrådet

Wiwi Hageltorn er i efter-
året flyttet til København, 
hvor familien bor, og er 
samtidig udtrådt af Rørvig 
menighedsråd. Vi siger fra 
Rørvig sogn og menigheds-
råd tak til Wiwi Hageltorn 
for et meget stort arbejde 
og engagement i tiden som 
formand for menighedsrå-
det. 
Wiwi blev valgt ind i menig-
hedsrådet ved menigheds-
rådsvalget i 2008 og var en 
engageret kirkeværge i to 
år. Fra 2010 har Wiwi været 
formand for menighedsrå-
det. Wiwis tid som formand 
har været præget af stor 
ordentlighed og omhygge-
lighed samt fleksibilitet og 
samarbejde. Ikke mindst har 
vi ofte mødt Wiwis erfaring 
samt menneskelige indfø-
lingsevne og forståelse. Vi 
ønsker det bedste for frem-
tiden i København. 

Vi byder også velkommen til 
den nye formand for menig-
hedsrådet Tina Safari. Tina 
har tidligere i menigheds-
rådet være næstformand 
og kontaktperson, og vi ser 
frem til samarbejdet.
Menighedsrådet konstitu-
erede sig på menighedsråds-
mødet den 19. november 
således:

Formand: Tina Safari
Næstformand: Jørgen Hansen
Kontaktperson: Einar Olsen
Kasserer: Jørgen Hansen
Kirkeværge: Jette Købke

HUSK: VALG TIL MENIG-
HEDSRÅD I 2016!!

ORGANIST JEANTTE HOLST 
HAR ORLOV.
Organist Jeanette Holst har 
orlov i tre måneder fra 1. de-
cember 2015 indtil 1. marts 
2016.
Vi byder velkommen til P.O.- 
uddannet organist Knud 
Wendelboe, som er vikar ved 
orglet i december, januar og 
februar, og som vi kender 
fra tidligere, hvor Knud har 
vikarieret i Rørvig Kirke.

Sognemøderne, som alle er 
velkomne til, foregår i kon-
firmandlokalerne Herthavej 
2 og begynder kl. 14.30. 
Husk tilmelding til sognemø-
det den 2. december (25 kr.) 
og den 27. januar (25 kr.) til 
Jette Købke på tlf.: 59 91 30 
00/ 30 58 15 58 Der er ikke 
tilmelding til sognecaféen 
den 10. februar (20 kr.). 

Sognejulemøde onsdag den 
2. december klokken 14.30 
med Emilie Esbjørn. 
Alle er velkomne til vores 
sognejulemøde, hvor Emilie 
Esbjørn fortæller, og hvor vi 
bl.a. hygger med julesalmer 
og lodtrækning om julekurve.
Husk tilmelding til Jette 
Købke senest mandag den 
30. november kl. 12 på tlf.: 
59 91 30 00/ 30 58 15 58.

”Vi samler kun på gode 
dage”. Sognemøde onsdag 
den 27. januar klokken 14.30.
Et levende og spændende 
foredrag ved forhenværen-
de apoteker Paul Bundga-
ard, Roskilde, som har haft 

et meget spændende liv 
med mange poster og in-
ternationale kontakter. Fra 
1992 har Paul Bundgaard 
drevet Dom Apoteket i Ros-
kilde, som i dag er landets 
største apotek. Paul Bund-
gaard tog et nyt initiativ, da 
han i 1995 stod for Roskilde 
Sundhedsdag- og siden har 
han været formand for ar-
rangementet. Udover dette 
og mange andre initiativer 
har Paul Bundgaard som-
merhus i Rørvig!
Alle er velkomne- husk til-
melding til Jette Købke se-
nest mandag den 25. januar 
kl. 12 på tlf.: 59 91 30 00/ 30 
58 15 58.

”Roskilde Domkirke”. Sog-
necafé onsdag den 10. fe-
bruar klokken 14.30.  
Rørvig hører under Roskilde 
Stift, og vi viser på mødet 
en historisk film på ca. ½ 
times varighed om Roskilde 
Domkirke. Her hører vi om 
Domkirkens historie, og der 
vises klip fra Domkirkens 
nyere historie. Alle er meget 
velkomne til en hyggelig ef-
termiddag- og der er ingen 
tilmelding til mødet. Kaffe 
og kage: 20 kr.

Vi begynder filmforevisnin-
gerne kl. 19 i konfirmandlo-
kalerne på Herthavej 2.  Man 
er velkommen til at møde 
lidt før klokken 19 og drikke 
en kop kaffe eller te. Kaffe 
og te med småkage: 10 kr. 
Pris for en filmsæson med 
seks film: 100 kr.
Interesserede er velkomne 
til at kontakte sognepræst 
Ida Willert for yderligere 
oplysninger.
Alle, nye og gamle medlem-
mer, er velkomne.
Planlagte filmaftener i 2016:
Onsdag den 13. januar 
Onsdag den 3. februar  
Onsdag den 24. februar

Konfirmander

Konfirmationen finder sted 
Store Bededag den 22. april 
2016 klokken 10.



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

Indsamling

1) Kirkekaffe
2)  Kor medvirker under gudstjenesten
3)  Traktement i våbenhuset
4)  Kyndelmissegudstjeneste
5)  Fastelavnsgudstjeneste

 6.  december kl.  10.30 2. søndag i advent  Ida Willert 1) 2)  
 13. december  kl.  10.00 3. søndag i advent  Ida Willert
 15. december  kl.  10.00 Krybbespil
 20.  december  kl.  9.00 4. søndag i advent  Michael Nissen
 24.  december  kl.  14.00 Juleaften  Ida Willert 
 24.  december kl. 15.30  Juleaften Ida Willert
 25.  december kl.  11.00 Juledag   Ida Willert  
 26.  december  kl.  10.30 2. juledag Michael Nissen  
 27.  december         kl.  9.00 Julesøndag  Ida Willert 
 1.  januar  kl.  11.00  Nytårsdag  Ida Willert 3)

 3.  januar               kl. 10.30 Hellig tre kongers søndag Ida Willert 1)  
 10.  januar kl.  9.00  1. søndag e. Hellig tre konger  Ida Willert
 17.  januar  kl.  10.00 Sidste s. e. Hellig tre konger Ida Willert
 24.  januar kl.  9.00 Septuagesima  Ida Willert
 31.  januar             kl.  18.00 Seksagesima Ida Willert 4)  
 7.  februar  kl.  11.00 Fastelavn  Ida Willert 5)

 14.  februar  kl.  10.00 1. søndag i fasten Ida Willert 1)

 21.  februar kl.  9.00 2. søndag i fasten  Michael Nissen
28.  februar         kl.  10.00 3. søndag i fasten Ida Willert

INDSAMLING TIL FOLKEKIR-
KENS NØDHJÆLP SØNDAG 
DEN 13. MARTS 2016. 
Temaet for indsamlinger til 
folkekirkens Nødhjælp i 2016 
er: ”Del med verdens fattig-
ste kvinder”. Interesserede 
indsamlere er velkomne til 
at rette hen-
vendelse t i l 
indsamlings-
leder Jørgen 
Hansen på tlf.:  
21 79 91 02 for 
nærmere op-
lysninger.

Kirkehøjskole

TROEN I KUNSTEN-FRA RE-
NÆSSANCEN TIL NUTIDEN. 
KIRKEHØJSKOLE I ODDEN 
LØRDAG DEN 30. JANUAR KL. 
13-16.
Vinterens kirkehøjskole fore-
går i Odden lørdag d. 30. ja-
nuar 2016 kl. 13-16 i Odden 
Præstegårds konfirmandstue. 
Alle er meget velkomne, og 
der serveres kaffe og brød.

Kunstværker kan udtrykke de 
bibelsk-eksistentielle spørgs-
mål, som generation efter 
generation har stillet: lidelsen, 

det meningsfulde liv, og ople-
velsen af det hellige. Oddens 
sognepræst Kristian Massey 
Møller viser personligt ud-
valgte hjertebilleder, som i 
hans optik sætter menneskeli-
vets vilkår ind i en eksistentiel 
livsrejse mellem tro, liv og 
kærlighed. Der tages afsæt i 
altertavlen i Gjógv kirke på 
Færøerne, hvor disciplen Peter 
trækkes op af havet af Jesus. 
Og herfra gribes der med et 
udvalg af kunstneres værker 
om billedskabelse, billedmo-
tiver og livstolkninger. Bl.a. 
Michelangelo, Niels Larsen 
Stevns, Per Kirkeby og Arne 
Haugen Sørensen. Herefter 
spørgsmål og diskussion.


