Livsændringer
Har du været udsat alvorlig sygdom,
tab af netværk eller andre alvorlige
ændringer i din tilværelse, eller har du
mistet din ægtefælle/ samlever og er
65 år eller derover, kan du få besøg af
Odsherred Kommunes forebyggende
hjemmesygeplejerske. Du er velkommen til at kontakte sygeplejerske Ulla
Skovgaard Jensen på tlf. 59 66 56 11
eller på mail: usj42@odsherred.dk.
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kl.   9.00

4. søndag e. trin.

Michael Nissen

1. juli

kl.   9.00

5. søndag e. trin.

Michael Nissen

8. juli

kl. 10.30

6. søndag e. trin.

Míchael Nissen

15. juli

kl.   9.00

7. søndag e. trin.

Michael Nissen

22. juli

kl. 10.30

8. søndag e. trin.

Ida Willert

29. juli

kl.   9.00

9. søndag e. trin.

Ida Willert

5. august     

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..

kl. 10.30

10. søndag e. trin.

Ida Willert

12. august

kl.   9.00

11. søndag e. trin.

Michael Nissen

19. august

kl. 11.00

12. søndag e. trin.

Friluftsgudstjeneste på Gniben

26. august

kl. 10.30

13. søndag e. trin.

Ida Willert 1)

2. september

kl. 10.00

14. søndag e. trin.

Ida Willert

9. september

kl. 10.00		

15. søndag e. trin.

Ida Willert 1) 2)

kl.   9.00

16. søndag e. trin.

Michael Nissen

16. september

1) Kirkekaffe 2) Høstgudstjeneste

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.
Mødested: Spejderhytten, Dr. Egedesvej 13,
4500 Nykøbing Sjælland

Menighedsplejen
Vi takker for støtte til Rørvig Menighedspleje i 2017. De midler, der er
kommet ind til Menighedsplejen, bliver uddelt i julen til børnefamilier og
andre i Rørvig sogn, som har brug for
ekstra hjælp i juletiden.
Det er muligt at betale med Mobile
Pay til Menighedsplejen, nummeret er
22 24 00 90.

KIRKEHILSEN

Gudstjenester i Rørvig
24. juni           

RØRVIG SOGN

Grønsmutter og ulveunger fra 1. til 4. klasse:
Mødedag onsdag kl. 15.30-17.15
Spejderleder Marianne Z. Ankarfeldt/
Sus Nielsen
tlf.: 61719283 eller tlf.: 60244726
Spejdere fra 4. klasse og op:
Mødedag onsdag kl. 18.30-20.15
Leder Elly Malm / Søren Birksø Sørensen
Tlf.: 20717695 eller tlf.: 25387040
Facebook: De grønne spejdere i Nykøbing,
Nordlys.

FDF
Mødested: Spejdermarken
Puslinge/tumlinge
Børnehave-2. klasse
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

True Gospel Singers
holder koncert i Rørvig Kirke
lørdag den 25. august kl. 15.
Fri entré.

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

Aktivitetskalender

Ny graver og gravermedhjælper

Gudstjenester

Sognemøde

Hvor der ikke er anført andet, foregår møder og
arrangementer i konfirmandlokalerne, som ligger
ved Præstegårdens kontor på Herthavej 2.

VELKOMMEN TIL NY GRAVER OG
GRAVERMEDHJÆLPER VED RØRVIG
KIRKE
Vi byder velkommen til Henrik Ishøj, som
fra 1. marts er ansat som graver, og som
bl.a. tidligere har været ansat af Odsherred kommune som anlægsgartner i Rørvig.
Ligeledes ønsker vi velkommen til gravermedhjælper Jeanne Kaae Jensen, som er
ansat som gravermedhjælper fra 1. maj.
Vi ser frem til samarbejdet med Henrik
og Jeanne.

FRILUFTSGUDSTJENESTE PÅ GNIBEN
PÅ SJÆLLANDS ODDE SØNDAG DEN
19. AUGUST KL. 11.
Traditionen tro holder vi udendørs
gudstjeneste den 3. søndag i august.
Gudstjenesten er arrangeret i fællesskab mellem provstiets præster og menighedsråd for det nordlige provsti. I
år foregår det på Gniben på Sjællands
Odde. Alle er velkomne til gudstjenesten, hvor vi serverer en let anretning
efter gudstjenesten. Det er en god idé
at medbringe klapstole.

SOGNEMØDE VED SOGNEPRÆST
STEN HARTUNG ONSDAG DEN 3.
OKTOBER KL. 14.30: Den russiske
kirke gennem 1000 år.
Sognepræst Sten Hartung, Lumsås og
Nykøbing, tager deltagerne med på
en rejse gennem den russisk-ortodokse Kirkes spændende og til tider dramatiske historie. Vi skal bl.a. høre om
den tidligste russiske krønike – Nestors
Krønike – hvor Ruslands kristning skildres, vi skal høre om tsar Peter den
Stores voldsomme reformer af kirken,
om Filarets Katekismus, som udkom i
1839 og blev definerende for den ortodokse tro, vi skal høre om de svære
tider for kirken under kommunismen
og om de nuværende forhold under
præsident Putin. Hvis tiden rækker,
skal vi også se på nogle ikoner, som
bliver omdelt i kopi til deltagerne.
Entré: 30 kr.

24. juni kl. 9: gudstjeneste
28. juni kl. 19: koncert med bl.a. Andreas Brantelid
og Jakob Lorentzen. UDSOLGT.
1. juli kl. 9: gudstjeneste

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

8. juli kl. 10.30: gudstjeneste

Næstformand:
Marianne Ankarfeldt

22. juli kl. 10.30: gudstjeneste

Kasserer
Marianne Poulsen

29. juli kl. 9: gudstjeneste

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
Graver Henrik Ishøj
Gravermedhjælper
Jeanne Kaae Jensen
Udgives af Rørvig sogns menighedsråd.
Redaktion:
Ida Willert (ansvarshavende)

15. juli kl. 9: gudstjeneste

5. august kl. 10.30: gudstjeneste
12. august kl. 9: gudstjeneste.
14. august kl. 15: menighedsrådsmøde

Koncerter

Menighedsrådsmøder

TRUE GOSPEL SINGERS KOMMER
IGEN I RØRVIG KIRKE.
STOR GOSPELKONCERT I RØRVIG
LØRDAG DEN 25. AUGUST KL. 15.
Der venter en af sommerens helt store
musikalske oplevelser, når et af Danmarks bedste gospelkor True Gospel
Singers lørdag den 25. august endnu
engang fylder Rørvig Kirke med gospeltoner.
Ved koncerten hører vi funky sange
og soulfyldte ballader af nogen af tidens største gospelkomponister. True
Gospel Singers er kendt fra utallige
TV-optrædener og studieindspilninger
med bl.a. Rasmus Sebach og Erran DD.
Ved sommerkoncerten i Rørvig er det
dog det 30 mand store kor og korets
egne solister, som er i foks.
Dirigent er Katharina Bruunstrøm og
kapelmester Marcus Lindell.
Der er fri entré til koncerten.

Menighedsrådsmøderne bliver afholdt om tirsdagen i
konfirmandlokalerne på Herthavej 2 på følgende datoer:
14. august kl. 15
13. november kl. 19.

UDSOLGT!
Det er desværre ikke længere muligt
at købe billetter til koncerten med bl.a
Andreas Brantelid den 28. juni, da billetterne er udsolgt.

19. august kl.11: friluftsgudstjeneste på Gniben,
Sjællands Odde
25. august kl. 15: Koncert med True Gospel Singers.
26. august kl. 10.30: gudstjeneste. Kirkekaffe
2. september kl. 10: gudstjeneste
9. september kl. 10: gudstjeneste.
Høstgudstjeneste. Kirkekaffe

Tryk: Trundholm Tryk, 4560 Vig

16. september kl. 9: gudstjeneste

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.

19. september kl. 19: filmklub

Kirkens hjemmeside:
www.roervigkirke.dk

7. november kl. 19: filmklub

26. september kl. 19.30: møde om Ydre Missionsprojektet ”Danmissions Fremtidsbørn” i Grevinge
3. oktober kl. 14.30: sognemøde
10. oktober kl. 19: filmklub

HØSTGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 9. SEPTEMBER KL. 10
Vi holder høstgudstjeneste søndag
den 9. september kl. 10, hvor konfirmanderne medvirker.

Konfirmationsforberedelse 2018/19
Konfirmationen i 2019 finder sted Store
Bededag fredag den 17. maj 2019.
Der er indskrivning til konfirmation
i konfirmandlokalerne, Herthavej 2,
torsdag den 21. juni kl. 16-17. Konfirmanden og forældrene er velkomne til
at komme sammen til indskrivningen,
og I bedes medbringe konfirmandens
fødselsattest eller dåbsattest. Undervisningen finder også sted i konfirmandlokalerne og begynder efter
sommerferien.
Alle er velkomne til at kontakte sognepræst Ida Willert på tlf.: 59 91 80 36
eller på mail: iwi@km.dk.

unge får uddannelse, og de udrustes
til at blive aktive medborgere.
Det er muligt at støtte Danmissions
indsamling via netbank til FKM OdsSkippinge, 0537-0000499013 eller
via Mobile Pay 41 999 341 (valgfrit
beløb) eller SMS ”HÅB” til 1245 (Støt
med 100 kr.) Kontaktperson er pastor
Karin Wandall, Vallekildevej 152, 4534
Hørve, tlf.: 60 59 95 12.
Alle interesserede er velkomne til
provstiets fællesmøde om projektet
”Danmissions Fremtidsbørn” den
26. september kl. 19.30 i Grevinge
kirkes konfirmandstue. Samme dag
og samme sted holdes det årlige komitémøde kl. 18.30, hvor næste års
projekt vælges. Alle er velkomne også
til komité-mødet.

Filmklub

Husk tilmelding til Ida Willert senest
fredag den 28. september klokken 12
på tlf.: 59 91 80 36, hvor du også er
velkommen til at lægge en telefonbesked om tilmelding sammen med dit
telefonnummer. Du kan også tilmelde
dig på mailadressen: iwi@km.dk.

NY SÆSON I RØRVIG FILMKLUB
Alle er velkomne til en ny sæson
2018/ 2019 i Rørvig Filmklub. Vi viser
filmene onsdag aften klokken 19, og
I er velkomne til forinden at komme
og drikke en kop kaffe.
Der er filmaftener på følgende datoer:
19. september
10. oktober
7. november

Indsamling Danmission

Alle er velkomne til at kontakte Ida
Willert på tlf.: 59 91 80 36 eller på
mail: iwi@km.dk om filmklubben.

PROVSTIETS INDSAMLING TIL YDRE
MISSION GÅR I ÅR TIL ”DANMISSIONS FREMTIDSBØRN”.  FÆLLESMØDE DEN 26. SEPTEMBER KL. 19.30 I
GREVINGE
Indsamlingen til Ydre Missions projektet begyndte Kristi Himmelfarts dag
og fortsætter indtil 1. søndag i advent.
Danmission hjælper fattige og udsatte
børn til en bedre fremtid. Børn og

