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FØRSTE SØNDAG I ADVENT 
2. DECEMBER KL. 10
Vi indleder adventstiden første 
søndag i advent med fløjtspil 
af Kirsten Pind til gudstjene-
sten. Der er kirkekaffe i våben-
huset efter gudstjenesten.

TREDJE SØNDAG I ADVENT 
DEN 16. DECEMBER KL. 10
Traditionen tro får vi besøg 
af Rye Kirke Sonnerup Mo-
tetkor i adventstiden, den-
ne gang til gudstjenesten 3. 
søndag i advent kl. 10.

KONCERT MANDAG DEN 
17. DECEMBER KL. 19.30 
MED NYKØBING SJÆL-
LAND STADSORKESTER
Nykøbing Sjælland Stads-
orkester med dirigent Ole 
Andersen, giver koncert kl. 
19.30. Alle er velkomne, og 
der er fri entré til koncerten.

GUDSTJENESTER I 
JULEDAGENE
24. december kl. 14.00
24. december kl. 15.30
25. december kl. 10.00 
26. december kl. 10.30
30. december kl. 10.00

NYTÅRSGUDSTJENESTE 
1. JANUAR KL. 11
MED SAMMENKOMST I 
VÅBENHUSET 
Som vi plejer, mødes vi i ef-
ter gudstjenesten til en hyg-
gelig sammenkomst i våben-
huset, hvor alle er velkomne.

GOSPELGLÆDE I TIMEVIS 
I EGEBJERG LØRDAG DEN 
23. FEBRUAR KL. 13-19
Holder du af at synge go-
spel? Så har du muligheden 
for det til det nordlige prov-
stis store gospeldag i Ege-
bjerg Kirke lørdag den 23. 
februar. I øver sammen fra 
kl. 13 til kl. 19 med indlagte 
pauser, og I slutter af med 
en dejlig koncert kl. 19.00 
for alle, der har lyst.
Dagens dirigent er den me-
get dygtige Susanne Wiig 
Kalvåg, der igennem en år-
række har været leder af 
konfirmandernes gospel-
weekend. Til daglig er Su-
sanne blandt andet leder af 
”Rungsted Gospelkor” og 
”Nordsjællands gospelkor”. 
Provstiet står for kaffe, kage 
og frugt ved tre-tiden. Af-
tensmad medbringer I selv. 
Arrangementet er gratis og 
alle, der har lyst, er velkom-
ne. Tilmelding til Michael 
Nissen fra Egebjerg på mail: 
jmn@km.dk

EN HELT SÆRLIG OPLEVELSE
Vores provsti, Ods-og Skip-
pinge provsti, arrangerer en 
rejse i 2020 til Oberammer-
gau- læs her om passionsspil-
lene og om tilmelding:

Kom med på en 4-dages rejse 
om cirka halvandet år til pas-
sionsspillene i Oberammer-
gau den 4.-7. juni 2020. En 
forlænget weekend i forbin-
delse med grundlovsdag.  
Passionsspilllene i Oberam-
mergau går helt tilbage til 
1633. De opstod i taknemme-
lighed over, at pesten gik uden 
om den lille bjergby og spiller 
hvert 10. år for fulde huse. I 
2020 er det 42. gang landsby-
en opfører spillet. Mere end 
2.000 mennesker fra byen 
bringer historien om Jesus fra 
Nazaret til live i en fantastisk 
fem timer lange forestilling.  
Rejsen, der også slår et smut 
omkring Wittenberg, er plan-
lagt i samarbejde med Unitas 
rejser og kommer til at koste 
6000,- per person. Den bydes 
ud i hele Ods og Skippinge 
Provsti.
Vil du høre mere om rejsen, 
så kan du finde rejsen på 
www.unitasrejser.dk og på 
Nykøbing Kirkes hjemmeside, 
www.Nykoebingkirke.dk. 
Tilmelding foregår via Unitas 
rejsers hjemmeside. 
Tilmeldingsfrist er allerede 1. 
marts 2019, for der er rift om 
billetter til passionsspillet.

Julens gudstjenester
og koncerter

Gospel sang Oberammergau 2020



Menighedsrådsmøder

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

2. december kl. 10: gudstjeneste med fløjtespil. Kirkekaffe
9. december kl. 10.30: gudstjeneste
16. december kl. 10: gudstjeneste. Rye Kirke Sonnerup 
Motetkor medvirker.
17. december kl. 19. 30: koncert med Nykøbing Sjælland 
Stadskorkester
23. december kl. 9: gudstjeneste
24. december kl. 14: gudstjeneste
24. december kl. 15.30: gudstjeneste
25. december kl. 10: gudstjeneste
26. december kl.  10.30: gudstjeneste 
30. december kl. 10: gudstjeneste

2019
1. januar kl. 11: gudstjeneste med sammenkomst i våbenhuset
3. januar kl. 19: filmklub
6. januar kl. 9: gudstjeneste 
8. januar: seneste tilmelding til sognemøde med 
”Troubadouren” Peter Ankarfeldt
9. januar kl. 14.30: sognemøde med ”Troubadouren”
13. januar kl. 10: gudstjeneste 
20. januar kl. 10.30: gudstjeneste og kirkekaffe 
23. januar kl. 19: filmklub
25. januar kl. 12: tilmelding til spisning ved kyndelmisse-
gudstjenesten
27. januar kl. 9: gudstjeneste
31. januar kl. 17: kyndelmissegudstjeneste med 
fælles spisning i konfirmandlokalerne
3. februar kl. 10: gudstjeneste
10. februar kl. 9: gudstjeneste
17. februar kl. 10.30: gudstjeneste 
24. februar kl. 9: gudstjeneste 
3. marts kl. 10: fastelavnsgudstjeneste for børn
6. marts kl. 19: filmklub
10. marts kl. 10: gudstjeneste og kirkekaffe 
17. marts kl. 10.30: gudstjeneste 
19. marts: seneste tilmelding til sognemødet den 20. marts 
20. marts kl. 14.30: sognemøde om William Heinesen
24. marts kl. 9: gudstjeneste
26. marts kl. 19: menighedsrådsmøde
31. marts kl. 10: gudstjeneste
7. april kl. 10: gudstjeneste og kirkekaffe
11.  maj kl. 15.30 og kl. 19.30: koncert med Musikpatruljen
17. maj kl. 10: konfirmationsgudstjeneste
28. maj kl. 19: menighedsrådsmøde
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Sognepræst Ida Willert
Herthavej 2, tlf. 59 91 80 36.
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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

Menighedsrådsmøde:
Der er menighedsrådsmøde i 
konfirmandlokalerne på Hert-
havej 2 tirsdag den 13. novem-
ber kl. 19.

Menighedsrådsmørne finder sted om tirsdagen kl. 19 i 
konfirmandlokalerne.
Tirsdag den 26. marts kl. 19 - Tirsdag den 28. maj kl. 19

Aktivitetskalender



Livsændringer

Sognemøder

Gudstjenester

Konfirmation 2019

Filmklubben

Konfirmationen i 2019 fin-
der sted Store Bededag fre-
dag den 17. maj 2019.

KYNDELMISSEGUDS-
TJENESTE TORSDAG DEN 
31. JANUAR KL. 17.
Som vi plejer, mødes vi kl. 
16.30 ved konfirmandlo-
kalerne Herthavej 2 og går 
med fakler op til kirken, 
hvor der er gudstjeneste kl. 
17. Bagefter mødes vi i kon-
firmandlokalerne og spiser 
”spaghetti med kødsovs”.
Alle er velkomne, tilmelding 
til spisning senest fredag 
den 25. januar kl. 12. Det ko-
ster 40 kroner at spise med, 
og drikkevarer kan købes. 

GUDSTJENESTE DEN 10. 
FEBRUAR KL. 9 ved provst 
Karin Bundgaard Nielsen.

FASTELAVNSGUDSTJENE-
STE FOR BØRN SØNDAG 
DEN 3. MARTS KL. 10
Der er fastelavsgudstjene-
ste for børn søndag den 3. 
marts kl. 10, hvor konfir-
manderne medvirker. Efter 
gudstjenesen går vi til Præ-
stegården og slår katten af 
tønden og kroner kattekon-
ge og kattedronning.

ONSDAG 9. JANUAR KL. 
14.30. EN EFTERMIDDAG 
MED TROUBADOUREN 
PETER ANKARFELDT.
”HOTTE HITS GENNEM 
100 ÅR”. 
Troubadouren Peter Ankar-
feldt tager os med på en 
musikalsk rejse, hvor vi syn-

ger os gennem 100 års gla-
de sange sammen med Liva 
Weel, Helge Kjærulf Sch-
midt, Knud Pheiffer, Rachel 
Rastenni, Hans Kurt, Grete 
Ingmann, Four Jacks, Otto 
Brandenburg, Bjarne Liller, 
Shubidua, John Mogen-
sen, Benny Andersen, Lars 
Lilholt, Eva Madsen, Poul 
Krebs, Shubidua, Bamse og 
Kim Larsen.
Alle er meget velkomne. 
Tilmelding til Ida Willert på 
tlf.: 5991 8036 eller på mail: 
iwi@km.dk senest tirsdag 
den 8. januar kl. 12. Delta-
gelse: 30 kr.

ONSDAG DEN 20. MARTS 
KL. 14.30: KOM OG HØR 
”WILLIAM HEINESENS 
FORFATTERSKAB OG 
HANS MAGISKE LIVSSYN”

Willims Heinesens forfat-
terskab belyser menneskets 
eksistens i en magisk ver-
den, når han fortolker livet 
og mødet med livets lykke 
og grufuldhed på Færøerne 
på vejen fra bondesamfund 
til moderne fiskerination. 
Foredrag ved tidligere un-
derviser Hans-Pauli Christi-
ansen, der har færøske rød-
der, og som er kommet på 
Færøerne fra begyndelsen 
af 1950erne, og som også 
har sommerhus i Rørvig. 
Alle er meget velkomne. 

VINTEREN 2019
En ny sæson med filmaf-
tener i Rørvig Filmklub be-
gynder i det nye år, hvor 
alle, både nye og tidligere 
deltagere, er velkomne. Vi 
viser filmene onsdag aften 
kl. 19, og I er velkomne til 
forinden at komme og drik-
ke en kop kaffe. Den sidste 
gang, den 6. marts, vælger 
vi film til næste sæson.

Datoer for filmklubben i 
efteråret er: 
3. januar 
23. januar 
6. marts. 
Vi vælger nye film til film-
klubben for 2019/ 2020.
 
Alle er velkomne til at kon-
takte Ida Willert på tlf.: 59 
91 80 36 eller på mail: iwi@
km.dk om filmklubben.

HVAD GØR JEG?
Har du været udsat alvor-
lig sygdom, tab af netværk 
eller andre alvorlige æn-
dringer 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 kon-
takte sygeplejerske Ulla 
Skovgaard Jensen på tlf. 
59 66 56 11 eller på mail: 
usj42@odsherred.dk. 

Tilmelding til Ida Willert på 
tlf.: 5991 8036 eller på mail: 
iwi@km.dk senest tirsdag 
den 19. marts kl. 12. Delta-
gelse: 30 kr.



Det er således, at de familier, der er interesserede i, at børnene 
går til babysalmesang, er velkomne til at henvende sig til Ny-
købing Sjælland kirkekontor, idet der, såfremt der er plads, er 
mulighed for at få plads på et hold med babysalmesang i Nykø-
bing. 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.

MusikpatruljenBesøg på sygehuset
Sognepræsten kan kontaktes, 

dersom man ønsker besøg eller 
hører om nogle, der er indlagt 
og gerne vil tale med præsten.

 2. december  kl. 10.00 1. søndag i advent  Ida Willert 1) 

 9.  december  kl. 10.30     2. søndag i advent    Michael Nissen  

 16.  december  kl. 10.00        3. søndag i advent Ida Willert 2)

 23.  december  kl.   9.00 4. søndag i advent Ida Willert  

 24.  december  kl. 14.00         Juleaften Ida Willert

 24.  december  kl. 15.30    Juleaften Ida Willert   

 25.  december  kl. 10.00        Juledag Ida Willert

 26.  december  kl. 10.30     Anden juledag Michael Nissen   

 30.  december  kl. 10.00        Julesøndag Ida Willert 

  1.  januar         kl. 11.00         Nytårsdag Ida Willert 3)

  6.  januar kl.   9.00 Helligtrekongers søndag Ida Willert

 13.  januar kl. 10.00 1. søndag e. Helligkoger Erling Friis

 20.  januar kl. 10.30 2. søndag e. Helligtrekonger Ida Willert 1)

 27.  januar  kl.   9.00         3. søndag e. Helligtrekonger    Michael Nissen 

 31.  januar   kl. 17.00 Kyndelmissegudstjeneste Ida Willert 

 3.  februar  kl. 10.00 4. søndag e. Helligtrekonger Michael Nissen 

 10.  februar  kl.   9.00 Sidste søn. e. Helligtrekonger Karin Bundgaard Nielsen

 17.  februar  kl. 10.30 Septuagesima Micael Nissen 

 24.  februar kl.   9.00 Seksagesima Michael Nissen 

 3.  marts kl. 10.00 Fastelavn Ida Willert 4)

 10.  marts  kl. 10.00  1. søndag i fasten Ida Willert 1)

 17.  marts  kl. 10.30 2. søndag i fasten  Ida Willert

 24.  marts  kl.   9.00 3. søndag i fasten Michael Nissen  

 31. marts  kl. 10.00 Midfaste  Ida Willert

 7.  april  kl. 10.00 Mariæ bebudelsesdag Ida Willert 1)

Gudstjenester i Rørvig

1) Kirkekaffe
2) Rye-Kirke Sonnerup motetkor 
 medvirker
3) Nytårssammenkomst i 
 våbenhuset
4) Fastelavnsgudstjeneste for  
 børn

MUSIKPATRULJEN MED 
ISABELLA HÜBNER M. 
FL. 11. maj 2018

Reservér allerede nu følgen-
de tidspunkter, hvor Musik-
patruljen giver koncert:
Koncert for børn: lørdag d. 
11. maj 2019 kl. 15.30
Koncert  for voksne: lørdag 
d. 11. maj 2019 kl. 19.30.
Læs nærmere om Musikpa-
truljen  næste kirkblad!

Babysalmesang


