Friluftsgudstjeneste
FRILUFTSGUDSTJENESTE FOR ALLE VED
SANDSKREDET VED EGEBJERG SØNDAG DEN 20. AUGUST KLOKKEN 11.
Sædvanen tro holder de nordlige sogne
i Odsherred fælles gudstjeneste i det fri.
I år foregår det i Sandskredet ved Egebjerg søndag den 20. august klokken 11.
Medbring gerne en klapstol-og tøj efter
vejret! Alle er velkomne til at blive efter
gudstjenesten, hvor vi serverer aspargessuppe. Drikkevarer medbringes. I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til
Egebjerg kirke.
Alle nye og gamle deltagere er meget
velkomne.

Konfirmander
KONFIRMANDER 2017-2018.
Der er tilmelding til konfirmationsforberedelsen i Rørvig sogn onsdag den 21. juni
klokken 17 på Præstekontoret, Herthavej
2 i Rørvig. Konfirmanden og forældrene
er velkomne til sammen at komme til indskrivningen, hvor I bedes medbringe konfirmandens dåbs-eller fødselsnavneattest.
Undervisningen begynder efter sommeren og følger skoleårets ferie- og fridage,
og I vil modtage nærmere oplysninger
om undervisningstidspunkter m.m. I er
meget velkomne til at kontakte mig med
spørgsmål eller andet på tlf.: 59918036,
hvor der også kan lægges en besked, eller
på mail: iwi@km.dk.
Datoen for konfirmationen 2018 er Store
Bededag, fredag den 27. april kokken 10.

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.

Rørvig Kirkegård
På grund af kirkegårdens gravstedssystem er det nu nødvendigt med personnumre på alle gravstedsejere 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 fremover bede om personnummer, såfremt det ikke allerede haves.
Spørgsmål vedrørende dette kan rettes
til Rørvig Kirkegårdskontor: 59919695.

Forebyggende sygeplejerske
HVAD GØR JEG, HVIS MIN LIVSSITUATION ÆNDRES MARKANT?
Odsherred kommune tilbyder besøg af
en forebyggende sygeplejerske til borgere, der er mellem 55 og 74 år, hvis
livet ”gør ondt”. Det kan have mange
årsager som dødsfald blandt de nærmeste, alvorlig sygdom, tab af netværk eller ensomhed. Hvis man henvender sig,
er det rart at vide, der er tavshedspligt.
Det er altså muligt at kontakte Odsherred Kommune og få hjemmebesøg af en
forebyggende sygeplejerske til dem, der
lever med sorg, tab, sygdom eller ensomhed. Kontakt sygeplejerske i Odsherred
kommune Ulla Buchardt Jensen på tlf.:
59 66 56 12 eller sygeplejerske Ulla Skovgaard Jensen på tlf. 59 66 65 11.
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1) 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.

Cellist Andreas Brantelid
medvirker ved koncerten i Rørvig Kirke
mandag den 24. juli klokken 19.

Aktivitetskalender

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 tlf.: 59 91 30 00
og 30 58 15 58
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

Konfirmation St. Bededag

Hvor der ikke er anført andet, foregår møder og arrangementer 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 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).
4. juni kl. 10: gudstjeneste
5. juni kl. 9: gudstjeneste
8. juni kl 15.30: ”Humor og Lyst, Livets salt” i konfirmandlokalerne Herthavej 2 ved Carl Erik Lundgaard
11. juni kl. 10.30: gudstjeneste
12. juni kl.12: sidste frist for tilmelding til sogneudflugt
13. juni kl. 19: menighedsrådsmøde
18. juni kl. 10: gudstjeneste med kirkekaffe
20. juni kl. 12-ca. 17: sogneudflugt i bus
21. juni kl.17: indskrivning af konfirmander 20172018
25. juni kl. 10: gudstjeneste
2. juli kl. 9: gudstjeneste
5. juli kl. 19.30: ”Luther Musik” i Rørvig Kirke
9. juli klokken 10.30: gudstjeneste
16. juli kl. 9: gudstjeneste
23. juli kl. 10.30: gudstjeneste
24. juli kl. 19: koncert med Andreas Brantelid,
Jakob Lorentzen og Monica Nørgaard Stevns
30. juli kl. 10: gudstjeneste
6. august kl. 10.30: gudstjeneste
13. august kl. 9: gudstjeneste
20. august kl. 11: friluftsgudstjeneste ved
Sandskredet ved Egebjerg.
27. august kl. 10: gudstjeneste med kirkekaffe
3. september kl. 9: gudstjeneste
10. september kl. 10: gudstjeneste

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder afholdes den 13. juni og den 15.
august klokken 19 i konfirmandlokalerne, Herthavej 2.

havde sit hjem og sit atelier. Stedet ligger ned til fjorden, og der er en stor og
smuk have på stedet. Vi får rundvisning
og skal bl.a. se det tidligere kunstnerhjem med Sigurd Swanes atelier, der
nu er indrettet til museum, idet stedet
i 2004 blev overdraget til Odsherred
Kunstmuseum. Vi drikker kaffen på
stedet, og er hjemme ca. klokken 17.
Deltagerprisen er 60 kr., som betales i
bussen.
Tilmelding til Ida Willert på mail: iwi@
km.dk eller på tlf.: 59918036, hvor der
også kan lægges en telefonbesked. Sidste
frist for tilmelding er mandag den 12. juni
kl. 12.

Musik i Rørvig
Filmklub
RØRVIG FILMKLUB
En ny sæson med filmaftener begynder
efter sommeren, og datoerne annonceres i det næste nummer af Kirkenyt.

Folkekirkens Nødhjælp
Indsamlingen i Rørvig sogn til Folkekirkens Nødhjælp den 12. marts 2017 beløb
sig til 7.570 kr. Formålet med indsamlingen var at yde hjælp til verdens fattigste.
Der skal lyde stor tak til indsamlingsleder Marianne Ankarfeldt og til indsamlerne i sognet samt til dem, der har
støttet indsamlingen.

Sommerudflugt
SOMMERUDFLUGTEN GÅR TIRSDAG
DEN 20. JUNI TIL MALERGÅRDEN KL.
12- CA. 17.
Vi kører i bus fra Lindegården i Rørvig
klokken 12, og sommerens udflugt går
til Malergården i Plejerup ved Grevinge,
hvor Odsherredmaleren Sigurd Swane

”HUMOR OG LYST - LIVETS SALT”
MED CARL ERIK LUNDGAARD TORSDAG DEN 8. JUNI KL. 15.30 I KONFIRMANDLOKALERNE HERTHAVEJ 2.
Historiefortæller,
musiker,
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 har han modtaget DR’s
og Skagen Festivalens ”Årets Folkemusiker” pris. I 2011 modtog han komponistorganisationen 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
starten af denne aktivitet i efteråret
2009 har Carl Erik Lundgaard leveret

mere 400 arrangementer over det ganske land. Historiefortælling og musik
om mødet med mennesker af den mest
positive slags spiller hovedrollen sammen med gamle spillemænd, originaler og fortællere, søde piger og op- og
nedture.
NYT!!NYT!!NYT!!
”LUTHER MUSIK” I RØRVIG KIRKE
ONSDAG DEN 5. JULI KLOKKEN
19.30 FOR TROMPET OG ORGEL-OG
MED STORSKÆRM.
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 med billeder i kirken,
og musikken spilles af trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen.
Dorthe Zielke og Søren Johannsen er
rutinerede og har spillet sammen siden
1998. De giver årligt ca. 40 kirkekoncerter og har flere gange spillet sammen
ved DR´s TV gudstjenester og modtaget
anerkendende priser for deres afstemthed mellem musik og billedkunst.
Alle er velkomne til koncerten. Der er fri
entré, og efter arrangementet serveres
Reformationsen forfriskning i kirkens våbenhus.

LUTHER MUSIK

SOMMERKONCERT
MANDAG DEN 24. JULI
KL. 19 MED
ANDRAS BRANTELID,
MONICA NØRGAARD STEVNS
OG JAKOB LORENTZEN.
”Liflige sommertoner af Bach og
Vivaldi samt operaarier og nordiske sange”.
Traditionen tro holder cellist Andreas Brantelid, sopran Monica
Nørgaard Stevns og organist Jakob Lorentzen sommerkoncert i
Rørvig Kirke.
Billetprisen er 170 kr., og billetter
kan fra 1. maj købes hos:
Malerfirmaet Rørvig Farvehandel,
Møllebakken 11, Rørvig
Damkærgaard, Toldbodvej 45
Graverkontoret ved Rørvig Kirke.
Billetterne sælges efter ”først til
mølle” princippet.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Jørgen Hansen: 21 79 91 02
Orla Pedersen 23 30 87 32

historien og
500 års musik
på en time

LUTHER MUSIK
Reformationshistorien og
500 års musik
på en time
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Søren Johannsen og Dorthe Zielke spiller
orgel og trompet til ”Luther Musik” onsi
dag den 5. juli klokken 19.30 i Rørvig Kirke
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