
KIRKEHILSEN
RØRVIG SOGN

”HUMOR OG LYST - LIVETS SALT” MED 
CARL ERIK LUNDGAARD TORSDAG 
DEN 8. JUNI KL. 15.30 I KONFIRMAND-
LOKALERNE HERTHAVEJ 2.
Historiefortæller, musi-
ker, komponist og tidl. 
lektor på Det fynske 
Musikkonservatorium 
Carl Erik Lundgaard f. 
1947 fortæller historier 
og spiller musik fra et 
intenst, levet liv. Han har 
i årenes løb  modtaget 2 
Danish Music Awards, 
og Fyns Amts Musikpris 
og endvidere modtaget DR’s og Skagen 
Festivalens ”Årets Folkemusiker” pris. I 
2011 modtog han komponistorganisatio-
nen DJBFA’s hæderspris, og i 2015 blev han 
udnævnt til Rigsspillemand i Danmark.
   Historiefortællingen kombineret med 
musik på de små harmonikaer af træ er 
det vigtigste i arrangementet. Siden star-
ten af denne aktivitet i efteråret 2009 har 
Carl Erik Lundgaard leveret mere end 400 
arrangementer over det ganske land. Hi-
storiefortælling og musik om mødet med 
mennesker af den mest positive slags spil-
ler hovedrollen sammen med gamle spil-
lemænd, originaler og fortællere, søde 
piger og op- og nedture.

”LUTHER MUSIK” ONSDAG 5. JULI 
KL. 19.30 I RØRVIG KIRKE.
I anledning af reformationsjubilæet i 
2017 holder vi i Rørvig Kirke en aften 
med musik fra Luthers tid og op til i dag. 
Til arrangementet bruger vi for første 
gang storskærm til billeder i kirken, og 
musikken spilles af trompetist Dorthe 
Zielke og organist Søren Johannsen. 
Alle er velkomne, der er fri entré. Nær-
mere oplysninger følger i næste nummer 
af Kirkehilsen.

Fra Kristi Himmelfarts Dag den 25. maj 
til og med 31. december 2017 samler 
Folkekirkens Mission i Ods og Skippinge 
provsti ind til støtte til Mission Afrikas 
arbejde med at sende børn i skole i 
Centralafrika. I Rørvig sogn deltager vi i 
indsamlingen, som løber fra Kristi him-
melfartsdag den 25. maj til julen 2017. 
Beløb kan indsættes på provstiets ind-
samlingskonto 0537 – 0000499013.

For hundredetusindevis af børn i Central-
afrika er det at komme i skole enten en stor 
udfordring eller en total umulighed. Den 
centralafrikanske befolkning har de senere 
år lidt under borgerkrig, og der er fare for, 
at en hel generation er tabt på gulvet, fordi 
de ikke har lært at læse og skrive.
Tæt på halvdelen af befolkningen er 
under 18 år, kun hver tredje over 15 år 
kan læse, og manglen på lærere, under-
visningsredskaber og skolebygninger 
er stor. Mission Afrika har derfor netop 
åbnet fem nye skoler i landsbyer i den 
vestlige del af landet og håber næste år 
at kunne åbne endnu fem. 
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Menighedsrådsmøder

Hvor der ikke er anført andet, foregår møder og ar-
rangementer i konfirmandlokalerne, som ligger ved 
Præstegårdens kontor på Herthavej 2, og 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 sog-
nemøder beder om TILMELDING senest mandagen 
inden mødet kl. 12 (af praktiske grunde m. h. p. ind-
køb m.m. Det koster 25 kr. at deltage i sognemødet).

1. marts kl. 19: filmklub
4. marts kl. 14-17: kirkefilm i Vig Bio
5. marts kl. 9: gudstjeneste 
8. marts kl. 14.30: sognemøde med Jonas Grandjean
12. marts kl. 9: gudstjeneste. Indsamling til Folke-
kirkens Nødhjælp
19. marts kl.10: gudstjeneste  
26. marts kl.10.30: gudstjeneste
28. marts kl. 19: menighedsrådsmøde  
2. april kl. 10: gudstjeneste     
9. april kl. 9: gudstjeneste
13. april kl.19.30: gudstjeneste
14. april kl.10: gudstjeneste 
16. april kl.10: gudstjeneste
17. april kl. 10.30: gudstjeneste    
23. april kl.10: gudstjeneste   
30. april kl. 10: gudstjeneste
2. maj kl. 19: menighedsrådsmøde  
7. maj kl. 9: gudstjeneste 
12. maj kl.10: gudstjeneste og konfirmation
14. maj kl.10.30: gudstjeneste 
21. maj kl. 9: gudstjeneste 
25. maj kl. 10: gudstjeneste   
28. maj kl. 9: gudstjeneste
4. juni kl. 10: gudstjeneste 
5. juni kl. 9: gudstjeneste 
8. juni kl 15.30: ”Humor og Lyst, Livets salt” i konfir-
mandlokalerne Herthavej 2 ved Carl Erik Lundgaard
11. juni kl. 10.30: gudstjeneste 
13. juni kl. 19: menighedsrådsmøde 
5. juli kl. 19.30: ”Luther Musik” i Rørvig Kirke

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: 
Marianne Ankarfeldt

Kasserer
Marianne Poulsen

Kirkeværge
Jette Købke

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 Jør-
gensen 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 menigheds-
råd.

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

Menighedsrådsmøderne i januar og februar 2017 finder 
sted om tirsdagen i konfirmandlokalerne Herthavej 2 kl. 
19 på følgende datoer: Tirsdag den 28. marts
Tirsdag den 2. maj  - Tirsdag den 13. juni



Provsti-kirkefilm

Sognemøder/café

Filmklubben

A SERIOUS MAN. 
PROVSTI-KIRKEFILM I VIG 
BIO LØRDAG 4. MARTS 
KL. 14-17.
Alle er meget velkomne til 
den fælles provstifilm for 
sognene i Ods-og Skippinge 
provsti A Serious Man. Til-
melding til arrangementet 
skal ske til Ods-og Skip-
pinge provsti senest den 2. 
marts på tlf.: 59 91 90 06 
eller på mail: aas@km.dk. 
Det koster 50 kr. for film-
forevisning, kaffe/ kage og 
foredrag ved oplægsholder 
Sophie Engberg Sonne.
Filmen A Serious Man fore-
går i 1960ernes USA og er 
bygget på brødrene Joel 
og Ethan Coens barndoms-
oplevelser i et jødisk-ame-
rikansk miljø i Minnesota.  
Hvordan går det for sig, 
når så at sige alle tænke-
lige ulykker ramler ned 
over hovedpersonen fy-
sikprofessor Larry Gopnik. 
Larry søger at tackle pro-
blemerne på egen hånd, 
men går det? 
Oplægsholderen er cand. 
mag.  Sophie  Engberg 
Sonne, som har deltaget i 
TV-programmet ”Kultur-
rådet” på DRK, og som har 
været anmelder i Politiken 
og meget andet.

SOGNEMØDE ONSDAG 
DEN 8. MARTS KL. 14.30 
MED JONAS GRANDJEAN, 
SOM FORTÆLLER OG VISER 
BILLEDER FRA TANZANIA. 
Jonas har i tre måneder 
som frivillig været udsendt 
med Danmission fra vores 
provsti til den lutherske 

Filmklubben mødes sidste 
gang i denne sæson i konfir-
mandlokalerne onsdag den 
1. marts klokken 19. 
I er velkomne til at komme 
inden klokken 19 og drikke 
en kop kaffe/ te (10 kr.), og 
I kan kontakte sognepræst 
Ida Willert på tlf.: 59918036 
eller på mail: iwi@km.dk, 
hvis I har spørgsmål. Alle 
nye og gamle medlemmer er 
velkomne i Rørvig Filmklub.

kirke i Tanzania. I den før-
ste tid havde Jonas bl. a. på 
tæt hold oplevet jordskælv, 
spillet piano og sunget i 
kor, undervist i engelsk, 
lært swahili- og meget 
mere, som I vil høre om på 
mødet den 18. januar. 
Husk tilmelding til sog-
nemødet den 8. marts kl. 
14.30 (25 kr.) til Jette Køb-
ke på tlf.: 59 91 30 00/ 30 
58 15 58 senest mandag 
den 6. marts kl. 12.   

Gudstjenester

INDSAMLING TIL FOLKE-
KIRKENS NØDHJÆLP SØN-
DAG DEN 12. MARTS EF-
TER GUDSTJENESTEN KL. 
9.
Vi deltager i Rørvig sogn i 
indsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp, som begynder 
efter gudstjenesten klok-
ken ni i konfirmandloka-
lerne, Herthavej 2, hvor vi 
mødes. Her får indsamler-
ne udleveret indsamlings-
bøsser og indsamlingsru-
ter i Rørvig. Alle er meget 
velkomne til at kontakte 
indsamlingsleder Mari-
anne Ankarfeldt på mail: 
ankarfeldt@gmail.com el-
ler på tlf.: 61 72 92 83. 

KONFIRMATIONSGUDS-
TJENESTE STORE BEDE-
DAG FREDAG DEN 12. 
MAJ KL. 10. 
Konfirmanderne i Rørvig 
sogn er:

Frida Dufour 
Hannah Gordon
Anders Kuno Hansen 
Jalte Kjøller Malmberg 
Villads Valentin Meldgaard 
Nielsen 
Lasse Gade Semberg

Rørvig Kirkegård

På grund af kirkegårdens 
gravstedssystem er det nu 
nødvendigt med person-
numre på alle gravsteds-
ejere for at man f.eks. kan 
modtage breve via e-boks, 
forlænge gravsteder og 
indgå diverse aftaler med 
kirkegården.
Kirkegården vil dog ikke 
have adgang til andet end 
adressen, samt oplysning om 
medlemskab af Folkekirken.
Derfor vil personalet på 
kirkegårdskontoret frem-
over bede om personnum-
mer, såfremt det ikke alle-
rede haves. 
Spørgsmål vedrørende det-
te kan rettes til Rørvig Kir-
kegårdskontor: 59918036.



Babysalmesang

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.

1) Indsamling til Folkekirkens 
 Nødhjælp
2) Kirkekaffe
3) Konfirmation

 5.  marts  kl. 09.00  1. søndag i fasten  Ida Willert

 12. marts   kl. 09.00            2. søndag i fasten Ida Willert 1)

 19. marts  kl. 10.00   3. søndag i fasten Ida Willert 

 26. marts  kl. 10.30 Midfaste Ida Willert 2)  

2.  april  kl. 10.00           Mariæ Bebudelsesdag Ida Willert  

9.  april  kl. 09.00  Palmesøndag  Michael Nissen

13. april kl. 19.30  Skærtorsdag  Ida Willert

 14. april  kl. 10.00 Langfredag Ida Willert

 16. april  kl. 10.00    Påskedag Ida Willert  

 17. april      kl. 10.30    2. påskedag   Ida Willert

 23. april   kl. 10.00   1. søndag e. påske  Ida Willert  

 30. april  kl. 10.00      2. søndag e. påske  Ida Willert 2)

 7.  maj  kl. 09.00  3. søndag e. påske Ida Willert 

 12. maj  kl. 10.00  Store Bededag Ida Willert 3)

 14. maj   kl. 10.30    4. søndag e. påske  Michael Nissen 

 21. maj   kl. 09.00  5. søndag e. påske  Ida Willert 

 25. maj  kl. 10.00  Kristi Himmelfartsdag  Ida Willert 2)

 28. maj  kl. 09.00    6. søndag e. påske   Michael Nissen  

 4.  juni   kl. 10.00  Pinsedag Ida Willert

 5.  juni kl. 09.00   2. pinsedag Michael Nissen 

 11. juni  kl. 10.30  Trinitatis søndag Ida Willert

Det er således, at de fami-
lier, der er interesserede i, 
at børnene går til babysal-
mesang, er velkomne til 
at henvende sig til Nykø-
bing 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 fore-
går ved mail til rit@km.dk 
og om fredagen på mail til  
dhj@km.dk. Kirkekontoret 
kan også kontaktes på tlf.: 
5991 0587.

Gudstjenester i Rørvig


