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Besøg på sygehuset
Sognepræsten kan kontaktes, 

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

Gudstjenester i Rørvig

1) OBS! Ændring af tidspunkt 

2) Kirkekaffe  

3) Høstgudstjeneste, Konfirmandvelkomst

	23.		juni	 kl.			9.00	 1. søndag efter Trinitatis Ida Willert 1)

30.		juni					 kl.	10.30     2. søndag efter Trinitatis     Ida Willert 

	 7.		juli		 kl.	10.00         3. søndag efter Trinitatis Ida Willert 2)

	14.		juli 		 kl.			9.00     4. søndag efter Trinitatis  Michael Nissen 

	21.		juli 	 kl.	10.30 5. søndag efter Trinitatis Michael Nissen 

	28.		juli	 	 kl.			9.00 6. søndag efter Trinitatis  Michael Nissen 

	 4.	 august		 kl.	10.30 7. søndag efter Trinitatis Michael Nissen 

	11.	august		 kl.	10.30  8. søndag efter Trinitatis Ida Willert 

	18.	august	 kl.	11.00 9. søndag efter Trinitatis Friluftsgudstjeneste i Klint

	25.	august		 kl.			9.00 10. søndag efter Trinitatis Ida Willert 

	 1.		september 	 kl.			9.00 11. søndag efter Trinitatis Ida Willert  

	 8.		september		 kl.	10.00 12. søndag efter Trinitatis Ida Willert 2)

	15.		september		 kl.			9.00	  13. søndag efter Trinitatis Michael Nissen

	22.		september		 kl.	10.00     14. søndag efter Trinitatis Ida Willert 

	29.		september		 kl.	10.30	    15. søndag efter Trinitatis Ida Willert 3)

Livsændringer

Har du været udsat alvorlig 
sygdom, tab af netværk el-
ler andre alvorlige ændrin-
ger i din tilværelse, eller har 
du mistet din ægtefælle/ 
samlever og er 65 år eller 
derover, kan du få besøg 
af Odsherred Kommunes 
forebyggende hjemmesyge-
plejerske. Du er velkommen 
til at kontakte sygeplejer-
ske Ulla Skovgaard Jensen 
på tlf.: 59 66 56 11 eller på 
mail: usj42@odsherred.dk.

Babysalmesang

Det er således, at de familier, 
der er interesserede i, at bør-
nene går til babysalmesang, 
er velkomne til at henvende 
sig til Nykøbing Sjælland kir-
kekontor, 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.

Friluftsgudstjeneste i Klint Kalkbrud
Søndag den 18. august kl. 11.

DE	GRØNNE	PIGESPEJDERE
KFUM-SPEJDERNE.
Mødested: Spejderhytten, 
Dr. Egedesvej 13, 4500 Nykøbing Sjælland

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



Aktivitetskalender

Gudstjenester

FRILUFTSGUDSTJENESTE
DER	ER	FRILUFTSGUDSTJENESTE	I	KLINT	
KALKBRUD	SØNDAG	DEN	18.	AUGUST	
KLOKKEN	11.	ALLE	ER	VELKOMNE.
Traditionen tro holdes vi friluftsguds-
tjeneste den tredje søndag i august i 
samarbejde mellem menighedsråd og 
præster i det nordlige provsti. I år fore-
går gudstjenesten i Klint Kalkbrud. Det 
er en god idé at tage en klapstol med!  
Der serveres suppe i det fri efter guds-
tjenesten!

HØSTGUDSTJENESTE	 SØNDAG	 DEN	
29.	SEPTEMBER	KL.	10.30
Søndag den 29. september er der høst-
gudstjeneste kl. 10.30, hvor konfirman-
derne medvirker, og vi byder konfir-
manderne velkommen.

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

Juni
23. juni: gudstjeneste kl. 9 
(OBS! ÆNDRING AF TIDSPUNKT)
30. juni kl 10.30: gudstjeneste

Juli	
UDSOLGT. Koncerten med Andres Brantelid, Monica 
Stevns og Jakob Lorentzen den 1. juli er udsolgt.
7. juli kl. 10: gudstjeneste med kirkekaffe 
14. juli kl. 9: gudstjeneste
21. juli kl. 10.30: gudstjeneste
28. juli kl. 9: gudstjeneste

August
4. august kl 10.30: gudstjeneste
11. august kl. 10.30: gudstjeneste
18. august kl. 11: friluftsgudstjeneste i Klint Kalkbrud
20. august kl. 10: menighedsrådsmøde- 
OBS! ÆNDRING AF DATO.
25. august kl. 9: gudstjeneste

September
1. september kl. 9: gudstjeneste 
8. september kl. 10: gudstjeneste med kirkekaffe
15. september kl. 9: gudstjeneste
18. september kl. 14.30: sognemøde
22. september kl. 10: gudstjeneste 
25. september kl. 19: filmklub
26. september kl. 19: møde i Ydre Missions komiteen 
for alle i konfirmandlokalerne på Sjællands Odde, Kir-
kestræde 7a, 4583, Sjællands Odde.
29. september kl. 10.30: høstgudstjeneste med konfir-
mandvelkomst 

Kommende	arrangementer
10. november kl. 14.30: koncert med Morten Z. Ankar-
feldt, Caio Marcio Santos og Edvardo Neves
12. november kl. 19: menighedsrådsmøde
27. november klokken 14.30: sogne-advents og jule-
møde

Konfirmation 2020

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne finder sted om tirsdagen kl. 
19 i konfirmandlokalerne på følgende datoer:
20. august (OBS! ÆNDRING AF DATO)
12. november

Sognets nye konfirmander bydes vel-
kommen til høstgudstjenesten den 29. 
september kl. 10.30. Har nogen spørgsmål 
til konfirmationsforberedelsen eller til 
konfirmationen, er I velkomne til at ringe 
til sognepræst Ida Willert på tlf.: 59 91 80 
36 eller til at maile på mail: iwi@km.dk.
Konfirmationen i 2020 bliver Store Bede-
dag, fredag den 8. maj.

Sognemøde

”Slægtsforskning i Rørvig” onsdag den 
18. september klokken 14.30 i konfir-
mandlokalerne Herthavej 2. Husk til-
melding til mødet.
Kom og hør Peter Larsen fortælle om 
”Slægtsforskning i Rørvig”. Peter Larsen 
er 7. generation på slægtsgården “Espe-
krogen” i Nakke, med familierelationer 
til lodserne i Rørvig. Vi skal høre om Pe-
ter Larsens slægtsforskning i kirkebøger, 
på Rigsarkivet samt om de overraskende 
fund i gamle avisudklip og i breve. 
Kaffe og kage: 30 kroner. Tilmelding til 
mødet senest fredag den 13. september 
kl. 12 til Ida Willert på tlf.: 59 91 80 36 
eller på mail: iwi@km.dk.

Provstiets indsamlingsprojekt

PROVSTIETS	FÆLLES	INDSAMLINGS-
PROJEKT	 2019	 TIL	 SPEDALSKHEDS-
MISSIONEN	–	Giv	en	kørestol!	
Der er for fællesmøde den 26. septem-
ber kl. 19.30 i Odden Præstegårds kon-
firmandstue om indsamlingsprojektet 
på Kirkestræde 7a, 4583 Sjællands 
Odde. Alle er velkomne til mødet. (For-
ud for fællesmødet holdes det årlige 
komité-møde samme dag og sted kl. 
18.30. Her vælges projekt til indsamling 
2020. Interesserede er også velkomne 
til komité-mødet). 

Spedalskhedsmissionen arbejder for at 
udrydde årsagerne til og konsekvenser-
ne af spedalskhed. Ved provstiets fæl-
lesmøde den 26. september fortæller 
Jens Møller Pedersen fra Spedalskheds-
missionen om indsamlingen til fordel 
for kørestole – og hvordan spedalskhed 
kan helbredes og forebygges! 
Du kan støtte ’Giv en kørestol’ – hjælp 
en spedalsk med at komme omkring – 

Filmklub

RØRVIG	FILMKLUB		I	2019/20120
En ny sæson med filmaftener i Rørvig 
Filmklub begynder i efteråret, hvor alle, 
både nye og tidligere deltagere, er vel-
komne. Vi viser filmene onsdag aften 
klokken 19, og I er velkomne til forinden 
at komme og drikke en kop kaffe. Alle er 
velkomne til at kontakte Ida Willert på 
tlf.: 59 91 80 36 eller på mail: iwi@km.dk 
om filmklubben. 
Filmklubbens datoer i efterårer er disse:

Onsdag den 25. september kl. 19 
Onsdag den 9. oktober kl. 19 
Onsdag den 6. november kl. 19

Sommerkoncert udsolgt

Sommerkoncerten i Rørvig kirke med An-
dreas Brantelid, Monica Stevns og Jakob 
Lorentzen den 1. juli kl. 19 er desværre 
udsolgt.

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.

Menighedsrådet:
Formand: Tina Liliendal, 
E-mail: tinasafari@hotmail.com

Næstformand: 
Marianne Ankarfeldt

Kirkeværge:
Helge Krogh

Kasserer
Marianne Poulsen

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 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

Hvert år får mange spedalske 
amputeret lemmer, som er 
ødelagte på grund af spe-
dalskhed. Spedalskheden an-
griber nerverne så der opstår 
følelsesløshed. 

Derfor opdager den spedalske 
ikke at der kommer infektion 
i hænder og fødder på grund 
af sår. Langsomt ødelægges 
knoglerne og en amputation 
kan være nødvendig.

Kontakt Karin Wandall på kkw@km.dk

Hjælp en spedalsk med at komme omkring
GIV EN KØRESTOL !

INDSAMLINGSPROJEKT 2019
Ods og Skippinge Provstikomite

ved at give et beløb til kirkekollekten i 
din kirke og ved donation via netbank 
til provstiets indsamlingskonto: 0537-
0000499013.
Kontakt i provstikomiteen: Karin Wan-
dall, Vallekildevej 152, 4534 Hørve, tlf.: 
60599512.

Kommende arrangementer

KONCERT	MED	BRASILIANSK	MUSIK	
SØNDAG	 DEN	 10.	 NOVEMBER	 KL.	
14.30
Søndag den 10. november kl. 14.30 er 
der koncert med Morten Z. Ankarfeldt 
på kontrabas, Caio Marcio Santos på 
akustisk guitar og Edvardo Neves på 
saxofon og fløjte. 
Morten Z. Ankarfeldt er vokset op lo-
kalt, og sammen med to brasilianske 
stjernemusikere spiller han raffinerede 
fortolkninger af brasilianske sange. Vi 
skal høre et mix af nyt og gammelt på 
et fundament af samba, Bossanova og 
ikke mindst den sofistikerede og nær-
mest klassiske stilart Chorinho fra star-
ten af 1900-tallet.
Som afrunding på koncerten byder 
menighedsrådet koncertgæster og 
musikere på eftermiddagskaffe i vå-
benhuset. Der er fri entré til koncerten.

SOGNE-ADVENTS	OG	JULEMØDE	ONS-
DAG	DEN	27.	NOVEMBER	KL.	14.30
Sæt allerede nu kryds ved sognets ad-
vents-og julemøde. Mere oplysning om 
julemødet i næste nummer af Kirkehil-
sen følger.


