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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) Konfirmation. Tidspunktet for konfirmationen kendes ikke endnu.

2) Høstgudstjeneste, hvor konfirmanderne medvirker.  

	28.	juni		 kl.				9.00    3. søndag e. trinitatis Ida Willert 

	5.		juli		 kl.		10.30  4. søndag e. trinitatis Michael Nissen 

	12.		juli		 kl.		 9.00  5. søndag e. trinitatis Michael Nissen 

	19.	 juli		 kl.		10.30  6. søndag e. trinitatis Ida Willert

	26.		juli		 kl.		 9.00   7. søndag e. trinitatis Ida Willert 

	2.		august		 kl.		10.30   8. søndag e. trinitatis Michael Nissen 

	9.		august		 kl.		 9.00 9. søndag e. trinitatis Michael Nissen 

	16.		august		 kl.		11.00  10. søndag e. trinitatis MULIGVIS Fællesgudstjeneste      
      i Kongsøre (se nærmere inde i bladet) 

	23.		august		 kl.		10.30  11. søndag e. trinitatis Ida Willert 

	30.		august		 kl.		10.00   12. søndag e. trinitatis Ida Willert  

	6.		september	    13. søndag e. trinitatis Ida Willert 1)

	13.		september		 kl.		10.00  14. søndag e. trinitatis  Ida Willert 

	20.		september		 kl.		 9.00   15. søndag e. trinitatis Michael Nissen

	27.		september		 kl.	10.30  16. søndag e. trinitatis Michael Nissen 

	4.	 oktober		 kl.	10.30   17. søndag e. trinitatis Ida Willert 2)

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 velkom-
men til at kontakte sygeplejerske Lene 
Vesterdal Sørensen på tlf.: 59 66 56 13 
eller på mail: leves@odsherred.dk.

Babysalmesang

Det er således, at de familier, der er in-
teresserede i, at børnene går til babysal-
mesang, 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 babysal-
mesang i Nykøbing.
 Henvendelse til Nykøbing Sjællands kir-
kekontor foregår ved mail til rit@km.dk 
og om fredagen på mail til dhj@km.dk. 
Kirkekontoret kan også kontaktes på 
tlf.: 5991 0587.

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

Mange har fulgt med i, hvordan kirken har skullet forholde sig under corona-
krisen, og det var en lettelse, da kirkerne blev åbnet op for gudstjenester og 
kirkelige handlinger Kristi Himmelfarts Dag. Flere har givet udtryk for, at der har 
været mange fortræffelige gudstjenester, man har kunnet følge med i on-line, 
selvom en gudstjeneste via internettet ikke kan stå mål med en gudstjeneste i 
kirken. Stor var glæden over at kunne samles igen i Rørvig Kirke til gudstjeneste 
Kristi Himmelfarts Dag og til snakken bagefter, alt sammen under overholdelse af 
retningslinjerne for forsamlinger i kirken. I Rørvig Kirke må vi være 35 deltagere 
til gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirkekaffen kan vi ikke have i øjeblik-
ket, da vi vil komme til at stå for tæt i våbenhuset. Vi genoptager kirkekaffen, 
når muligheden for det er der.

Nærværet og fællesskabet i kirken kan nu engang ikke overføres til digitale 
medier, og i kirken har vi et sted, vi kan gå til og høre det forkyndt, som vi ikke 
kan sige os selv: Guds søns, Jesu Kristi, komme til jorden til trøst, til håb og til 
menneskers frelse.
 
Mens dette skrives, er retningslinjerne, at vi ikke må forsamles flere 10 perso-
ner i konfirmandstuen. Derfor kan vi i øjeblikket ikke arrangere filmaftener og 
sognemøder, men vi må vente på, at det nuværende krav til forsamlingsforbud 
bliver ændret, så vi kan samles flere personer. Det er også uvist på nuværende 
tidspunkt, om fællesgudstjenesten udendørs i Kongsøre den 16. august kan 
blive gennemført. Smittefaren ved COVID 19 har også påvirket konfirmationen, 
som er udskudt til den 6. september.

Vi følger med i udviklingen, og skulle der ske ændringer, så vi igen kan holde 
filmaftener og sognemøder, vil det blive annonceret i dagspressen, så det er en 
god idé at holde øje med eventuelle ændringer der.

Kirken under COVID 19

KOMMENDE	 KONFIRMANDER	 IND-
SKRIVES	ONSDAG	DEN	9.	SEPTEM-
BER	MELLEM	KL.	16	OG	17 
De nye konfirmander i 2020/2021 bli-
ver indskrevet til præst onsdag den 9. 
september mellem kl. 16 og 17. Ind-
skrivningen foregår i konfirmandloka-
lerne, Herthavej 2. Retningslinjerne for 
at undgå smitte med COVID 19 over-
holdes ved indskrivningen således, at 
der kommer to familier ind adgangen 
til indskrivning, hvis flere familier kom-
mer samtidig til indskrivning. Vi har 
håndsprit i entréen og håndsæbe og 
håndsprit på toiletterne.
Til indskrivningen bedes I medbringe 
konfirmandens fødsels/dåbsattest. 
Hvis konfirmanderne ikke er døbt, bli-
ver de døbt inden konfirmationen.
Undervisningen begynder i efteråret 
2020, og foregår ligeledes i konfir-
mandlokalerne på Herthavej 2. 
Tidspunktet for undervisningen er ikke 
fastlagt, og det oplyses senere. 
Husk allerede nu at sætte kryds ved 
søndag den 4. oktober kl. 10.30, hvor 
konfirmanderne kommer i kirke og er 
med til at bære frugter af årets høst 
ind i kirken.
Konfirmationen i 2021 finder sted Sto-
re Bededag, den 30. april. Alle interes-
serede er velkomne til at kontakte ida 
Willert på mail: iwi@km.dk eller på te-
lefon: 59 91 80 36 og/eller til at komme 
den 9. september kl. 16-17.

Konfirmand indskrivning



Aktivitetskalender

Sommerkoncert

ÅRETS	 SOMMERKONCERT	 MONI-
CA	 NØRGÅRD	 STEVNS,	 ANDREAS	
BRANTELID	OG	JAKOB	LORENTZEN	
DEN	23.	JULI	KL.	16	I	RØRVIG	KIRKE
I de sidste mange år har vi om somme-
ren haft koncert med Andreas Brante-
lid, Jakob Lorentzen og Monica Nør-
gård Stevns i Rørvig Kirke. Også i år 
bliver der afholdt en klassisk koncert 
med cello, piano, orgel og operasang 
torsdag den 23. juli kl. 16 i Rørvig Kir-
ke. Billetprisen er 200 kr. pr. billet. Bil-
letterne kan købes hos Jørgen Hansen 
i Rørvig. På grund af risiko for smit-
tefare med COVID 19, er der begræn-
set antal billetter til koncerten, og 
der skal gøres opmærksom på, at der 
mulighed for aflysning af koncerten. 
Henvendelse herom kan ske til Jørgen 
Hansen på tlf.:  21 79 91 02.

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

Juni
28. juni kl. 9: Gudstjeneste

Juli
5. juli kl. 10.30: Gudstjeneste
12. juli kl. 9.00: Gudstjeneste
19.juli kl. 10.30: Gudstjeneste
23. juli kl. 16.00: Sommerkoncert
26. juli kl. 9.00: Gudstjeneste

August
2. august kl. 10.30: Gudstjeneste
9. august kl. 9.00: Gudstjeneste
16. august: MULIGVIS Fællesgudstjeneste i 
Kongsøre (se nærmere inde i bladet) 
18. august kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i 
konfirmandlokalerne
23. august kl. 10.30: Gudstjeneste
30. august kl. 10.00: Gudstjeneste  

September
6. september: Konfirmation. 
Tidspunktet for konfirmationen oplyses senere.
9. september kl. 16-17: Konfirmandindskrivning i 
konfirmandlokalerne, Herthavej 2
13. september kl. 10.00: Gudstjeneste
15. september: MULIGVIS valg til menighedsråd 
(se nærmere inde i bladet) 
20. september kl. 9.00: Gudstjeneste
27. september kl. 10.30: Gudstjeneste
30. september kl. 19.30. Fællesmøde om 
Ydre Mission i Vallekilde

Oktober
4.oktober kl. 10.30: Høstgudstjeneste 
6. oktober kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i 
konfirmandlokalerne

Kirkegården

Menighedsrådet

Menighedsrådsmøderne i konfirmandlokalerne, Hert-
havej 2, bliver i efteråret om tirsdagen kl. 19 holdt på 
følgende datoer: 18. august og 6. oktober.

Menighedsrådet har ansat en ny gra-
vermedhjælper, Natalie Sand. Vi byder 
Natalie velkommen og glæder os til 
samarbejdet.

Provstiets indsamlingsprojekt

YDRE	 MISSION.	 INDSAMLING	 TIL	
AKUTTELEFONER	I	MYANMAR
I Rørvig sogn støtter vi igen i år provsti-
ets indsamling til Ydre Mission. Det er 
glædeligt, at provstiets fælles indsam-
ling i 2019 til ’Giv en kørestol’ næsten 
nåede i mål, idet indsamlingen i 2019 
kom tæt på de 25.000 kr. 
I år går indsamlingen til Danmissions 
arbejde med at skaffe akuttelefoner i 
Myanmar, det tidligere Burma, til de 
mange mennesker i området, som er på 
flugt og lever i flygtningelejre, eller som 
på andre måder lever et liv, hvor de er 
udsat for overgreb og konflikter.
Der holdes et fællesmøde om indsamlin-
gen til akuttelefoner den 30. september 
2020 kl. 19.30 i Vallekilde præstegårds 
mødesal, Vallekildevej 152, 4534, Hørve. 
Christina Kofoed-Nielsen fra Danmis-
sion fortæller om provstiets indsamling 
til fordel for Akuttelefonen i Myanmar 
gennem Danmission og om kirken i 
Myanmar. Alle er velkomne.  
Interesserede kan kontakte pastor Karin 
Wandall, Vallekildevej 152, 4534, Hørve, 
på tlf. 60 59 95 12, eller på mail kkw@
km.dk.

Friluftsgudstjeneste

MULIGVIS	 FRILUFTSGUDSTJENESTE	
VED	 KONGSØRE	 DEN	 16.	 AUGUST	
KL.	11
Mens dette skrives, er det uvist, om vi 
må holde den årlige friluftsgudstjene-
ste i det nordlige provsti. Gudstjene-
sten er fastsat til søndag den 16. august 
kl. 11, men da det ikke er sikkert, om 
vi må samles udendørs i større forsam-
linger på det tidspunkt, vides det ikke, 
om gudstjenesten kan gennemføres.
Hvis ikke der er fælles gudstjeneste, så 
bliver der gudstjeneste i Rørvig Kirke, 
og tidspunktet oplyses i dagspressen.

Filmklub

RØRVIG	FILMKLUB	2020/	2021	
SAMT	SOGNEMØDER
Mens dette skrives, er det uvist, om 
kan mødes til sæsonens film i efteråret 
og til sognemøder. Der er for lidt plads 
i konfirmandlokalerne til, at vi kan 
mødes under forsvarlige forhold af 
hensyn til smitte med COVID 19. Vi må 
derfor udskyde arrangementerne, og 
når de bliver taget op igen, bliver det 
annonceret i den lokale dagspresse. 
Det er derfor en god idé at følge med 
i dagspressen vedrørende kommende 
arrangementer. 

Menighedsrådsvalg

MULIGVIS	MENIGHEDSRÅDSVALG	
2020
Der er planlagt valg til menighedsråd 
i hele landet til den 15. september 
2020. Men på nuværende tidspunkt 
er det uvist, om valgene kan gennem-
føres på grund af smittefare med CO-
VID 19. I Rørvig bliver menighedsrådet 
valgt for en 4-årig periode. Nærmere 
oplysninger om valg til menighedsråd 
følger på Rørvig Kirkes hjemmeside, 
hvor man kan finde information.

Konfirmation

I Rørvig kirke er der konfirmation ved 
gudstjenesten den 6. september. Tids-
punktet for konfirmationen oplyses i 
dagspressen.  Årets konfirmander er:

Silas Viberg Christiansen
Christian Novrman Dahl
Line Matilde Ekholm
Celia Gabi Gade
Katrine Hansen
Ragna Sofie Hummelgaard
Mikkel Nørfort
Lucas Valdemar Plambech

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 Lilliendahl, 
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 Natalie Sand

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

Høstgudstjeneste

HØSTGUDSTJENESTE	DEN	4.	OKTO-
BER	KL.	10.30
I år holder vi høstgudstjenesten søndag 
den 4. oktober kl. 10.30. Traditionen 
tro er årets konfirmander med og er 
med til at bære årets høst ind i kirken.


