Sognemøde
SOGNEMØDE ONSDAG DEN 7. SEPTEMBER KL. 14.30 OM VESTAFRIKA MED
ELSE TRÆRUP
Med sin store erfaring med ulandsbistand begyndte Else Trærup, Ellinge
Lyng, i 2003 et projekt i Burkina Faso.
Projektet har udviklet sig til en forening
med 60 medlemmer, der bl.a. arbejder
med vævning, restaurant og havebrug.
Husk tilmelding til sognemødet den
7. september kl. 14.30 (25 kr.) til Jette
Købke på tlf.: 59 91 30 00/ 30 58 15 58.

Filmklub
RØRVIG FILMKLUB-ALLE ER VELKOMNE
En ny filmsæson begynder efter sommer, og alle såvel nye som tidligere
deltagere er velkomne. Filmforevisningerne finder sted om onsdagen og
begynder kl. 19 i konfirmandlokalerne
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.
Alle interesserede er velkomne til at
henvende sig til sognepræst Ida Willert på tlf.: 59918036.
Datoer for filmforevisninger i efteråret
2016:
Onsdag den 21. september kl. 19
Onsdag den 26. oktober kl. 19
Onsdag den 16. november kl. 19

Foredrag
FOREDRAG I EFTERÅRSFERIEN I UGE 42
VED STEFFEN STØVRING OM MARTIN
LUTHER
Alle er velkomne til at høre forhenværende seminarielektor og studenter-

præst Steffen Støvring, der har sommerhus i Rørvig, tale om sin nye bog
om Martin Luther, der udkommer i efteråret 2016. Bogen hedder Et bekymringsfrit hjerte. Historien om Martin Luther, og den udkommer i efteråret 2016
på Akademisk Forlag.
Nærmere oplysninger om foredraget
bringes i næste nummer af kirkebladet.

Fælles provstiindsamling
FÆLLES PROVSTIINDSAMLING TIL YDRE
MISSION 2016
Den fælles indsamling i provstiet i
2016 går til Danmissions Fremtidsbørn
i Afrika, Asien og Mellemøsten.
Indsamlingen begyndte Kristi Himmelfarts dag og slutter sidste søndag i
kirkeåret. Der er i kirkens våbenhus en
stander til indsamlingen.
Alle interesserede er velkomne til et
fælles møde om indsamlingsprojektet
torsdag den 22. september kl. 19.30 i
Højby Kirkes menighedshus. Adressen
er: Bag Kirken 5, 4573 Højby. Danmissions fundraising-og kampagnekoordinator Christina Lund Villadsen
fortæller på mødet om Danmissions
Fremtidsbørn.
Interesserede er velkomne til at kontakte sognepræst og kontaktperson
for Ydre Mission Karin Wandall, Vallekilde, på tlf.: 60 59 95 12.

Indsamling spedalskmission
INDSAMLING TIL SPEDALSKMISSION
2015
I Rørvig sogn har vi i 2015 deltaget i
den fælles provstiindsamling til spedalskhedsmission i Dinjapur, Bangladesh. Det indsamlede beløb fra alle
sogne i provstiet i 2015 var 14.102,07 kr.
Der skal rettes en stor tak til alle, der
har bidraget til arbejdet mod spedalskhed og til arbejdet med at rehabilitere
mennesker, der er ramt af sygdommen.
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Gudstjenester i Rørvig
5. juni

kl. 10.00

2. søndag e. trin.

Michael Nissen

12. juni

kl. 9.00

3. søndag e. trin.

Ida Willert		

19. juni

kl. 10.30

4. søndag e. trin

Ida Willert

26. juni

kl. 9.00

5. sønd. e. trin

Michael Nissen

3. juli

kl. 10.30

6. sønd. e. trin.

Michael Nissen

10. juli

kl. 9.00

7. sønd. e. trin.

Michael Nissen

17. juli

kl. 10.30

8. sønd. e. trin.

Michael Nissen

24. juli

kl. 9.00

9. sønd. e. trin.

Ida Willert 		

31. juli

kl. 10.30

10. sønd. e. trin

Ida Willert

7. august

kl. 9.00

11. sønd. e. trin

Ida Willert

14. august

kl. 10.00

12. sønd. e. trin.

Michael Nissen 2)

1)

21. august 		

FRILUFTSGUDSTJENESTE KL. 11 I KLINT

28. august

kl. 10.00

14. sønd. e. trin.

Ida Willert 3)

4. september

kl. 10.30

15. sønd. e. trin

Michel Nissen

1) Kirkekaffe - Velkommen til kirkens nye organist 2) Radiotransmitteret 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.

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
Trundholm Tryk ✔ 59 31 50 03

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.

Billeder af Rørvig Kirke. Foto: Tina Safari.

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
Knud Wendelboe 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 klokken 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

Aktivitetskalender

Opstillingsmøde

Hvor der ikke er anført andet, foregår møder og
arrangementer i konfirmandlokalerne, som ligger
ved Præstegårdens 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 koster 25 kr. at deltage i sognemødet).

HUSK: OPSTILLINGSMØDE TIL MENIGHEDSRÅD TIRSDAG DEN 13. SEPTEMBER FOR ALLE INTERESSEREDE.
Som nogle sikket ved, så er antallet af
medlemmer af menighedsrådene landet
over beregnet efter, hvor mange sogneindbyggere sognet har. I Rørvig skal der
være seks menighedsrådsmedlemmer.
Desværre er der i øjeblikket kun fire
medlemmer af menighedsrådet, og der
er brug for nye medlemmer.
Menighedsrådsarbejdet er afvekslende
og spændende, der skal blandt andet
beklædes poster i aktivitetsudvalget
og i kirkegårdsudvalget- og meget
mere. Den 13. september er der inden
opstillingsmødet orienteringsmøde
fra menighedsrådet. Ved opstillingsmødet kan alle medlemmer af Folkekirken, som bor i Rørvig sogn samt
sognebåndsløsere, der har flyttet deres
valgret til Rørvig, deltage. Deltagelsen
indebærer, at man har mulighed for
selv stille op til menighedsrådet, man
kan foreslå andre at stille op, og man
har stemmeret ved opstillingsmødet.
Det præcise tidspunkt om aftenen den
13. september kan der ikke endnu
oplyses om, da der vil blive en fællesannonce for alle sogne i provstiet,
som bl.a. indeholder oplysninger om
tidspunktet for mødet den 13. september. Så oplysninger om tidspunktet vil
fremgå senere.
Mødet foregår i konfirmandlokalerne,
Herthavej 2.
HUSK AT RESERVERE DATOEN.

5. juni kl. 10: gudstjeneste
12. juni kl. 9: gudstjeneste
Tirsdag 14. juni kl. 10-ca. 17.30: udflugt i bus til Johannes Larsen Museet i Kerteminde
Torsdag 16. juni kl. 16-17: indskrivning til konfirmationsforberedelse
Torsdag 16. juni kl. 19: menighedsrådsmøde
19. juni kl. 10.30: gudstjeneste og kirkekaffe
26. juni kl. 9: gudstjeneste
Sommerkoncert 30. juni
3. juli kl. 10.30: gudstjeneste
10. juli kl. 9: gudstjeneste
17. juli kl. 10.30: gudstjeneste
24. juli kl. 9: gudstjeneste
31. juli kl. 10.30: gudstjeneste
7. august kl. 9: gudstjeneste
14. august kl. 10: radiotransmitteret gudstjeneste
21 august kl. 11: friluftsgudstjeneste i Klint.
28. august kl. 10: gudstjeneste med velkomst til kirkens nye organist samt kirkekaffe
4. september kl. 10.30: gudstjeneste
Onsdag 7. september kl. 14.30: sognemøde
Tirsdag den 13. september om aftenen: opstillingsmøde til menighedsrådsvalg i konfirmandlokalerne
Herthavej 2
Onsdag den 21. september kl. 19: Rørvig Filmklub
Torsdag 22. september kl. 19: menighedsrådsmøde
Torsdag 22. september kl. 19.30: Møde om Ydre Mission i Højby
Uge 42: foredrag ved Steffen Støvring om Martin
Luther
Torsdag 27. oktober kl. 19: menighedsrådsmøde
Torsdag 17. november kl. 19: menighedsrådsmøde
Torsdag 8. december kl. 19: menighedsrådsmøde

Ny organist
VELKOMMEN TIL PO-UDDANNET ORGANIST KNUD WENDELBOE
Vi byder i Rørvig sogn velkommen til
organist Knud Wendelboe, som i november 2015 afsluttede uddannelsen
som PO-uddannet organist fra kirke-

musikskolen i Roskilde. Herudover har
Knud rig og mangeårig erfaring med
undervisning i musik på kommunale
musikskoler i Lejre kommune. Desuden
har vi tidligere i Rørvig Kirke samarbejdet med Knud, når han tidligere
er trådt til som organistvikar i Rørvig
Kirke, hvor Knud har vikarieret som
organist fra december 2015.
Vi byder Knud velkommen i Rørvig
Kirke søndag den 19. juni til gudstjenesten kl. 10.30, hvor der er kirkekaffe
i våbenhuset efter gudstjenesten.
Vi ser frem til samarbejdet med Knud
ved Rørvig Kirke.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne er åbne for
alle interesserede. Møderne finder sted
i konfirmandlokalerne Herthavej 2 kl.
19 på følgende datoer:
22. september, 27. oktober, 17. november, 8. december.

Sommerudflugt
SOMMERUDFLUGT I BUS TIL JOHANNES
LARSEN MUSEET I KERTEMINDE TIRSDAG DEN 14. JUNI KL. 10- CA. 17.30-18.
Vores årlige udflugt i bus går i år til
Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Maleren Johannes Larsen er kendt
for sine usædvanligt smukke og fine
tegninger og malerier af fugle. Vi kører fra Lindegården i Rørvig kl. 10 og
får rundvisning på museet kl. 13. Kaffen drikker vi undervejs. Udgift: 50 kr.,
som betales i bussen.
10: afgang i bus fra Lindegården
13: rundvisning på Johannes Larsen
Museet
Eftermiddag: vi drikker kaffe
Ca. 17.30-18: hjemkomst
Tilmelding til Ida Willert på tlf.: 59 91 80
36 senest onsdag den 8. juni kl.12.
OBS: Der er et begrænset antal pladser!

Konfirmandindskrivning
KONFIRMANDINDSKRIVNING TORSDAG
DEN 16. JUNI KL. 16-17 MED KONFIRMATION STORE BEDEDAG 12. MAJ 2017.
Torsdag den 16. juni kl. 16-17 er der i
konfirmandlokalerne på Herthavej 2 ved
siden af Præstegården indskrivning til
konfirmationsforberedelse 2016/2017.
Konfirmandindskrivning er for konfirmander, der går til præst i 2016/ 2017.
Indskrivningen er åben for konfirmander, der efter sommeren går i skole i 7. kl.
på Rørvig Friskole og for konfirmander,
der går i skole på Nordskolen i Nykøbing
Sjælland, og som bor i Rørvig.
De, der gerne vil gå til præst, medbringer
deres dåbsattest til indskrivningen.
Hvis der er nogen, der gerne vil konfirmeres, men ikke er døbt, bedes I medbringe
jeres navne-fødselsattest til indskrivningen. De børn, der ikke allerede er døbt,
bliver døbt inden konfirmationen.
Konfirmander og deres familier er velkomne til at henvende sig til sognepræst
Ida Willert på tlf.: 59918036 eller på mail:
iwi@km.dk, hvis I har nogle spørgsmål.

SOMMERKONCERT
TORSDAG DEN 30. JUNI
KL. 19 MED
CELLIST ANDRAS BRANTELID,
ORGANIST JAKOB LORENTZEN
OG SOPRAN
MONICA NØRGÅRD STEVNS.
Der er igen i år lykkedes at arrangere sommerkoncert med cellist
Andreas Brantelid, organist ved
Holmens Kirke Jakob Lorentzen og
sopranen Monica Nørgård Stevns.
Billetter kan købes fra 15. juni hos
Malerfirmaet Rørvig, Møllebakken
11, i Rørvig. Entre: 150 kr.

Andreas Brantelid

Radiotransmitteret gudstjeneste
GUDSTJENESTEN SØNDAG DEN 14.
AUGUST KL. 10 RADIOTRANSMITTERES PÅ DANMARKS RADIO P 1.
Monica Nørgård Stevns

Friluftsgudstjeneste
FRILUFTSGUDSTJENESTE I KLINT KALKBRUD SØNDAG DEN 21. AUGUST KL. 11.
Alle er som sædvanligt velkomne til
friluftsgudstjenesten, som arrangeres i samarbejde mellem de nordlige
sogne i provstiet. Det er en god idé at
tage en klapstol med!
Der serveres i det fri suppe og flutes
efter gudstjenesten!

Jakob Lorentzen

