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RØRVIG SOGN

KIRKEHILSEN

Rørvig Kirke ligger smukt i naturlige omgivelser. Mange træer og sommerhuse præger
området omkring kirken.
Hvad nogen måske ikke ved, er, at grunden over for kirken er fredet ved tingslysning i
1960. Grunden over for kirken må aldrig bebygges eller anvendes til parkeringsplads,
og den må ikke benyttes til andet end græsplæne, men skal henligge som grønt
område. På et senere tidspunkt må grunden over for kirken benyttes til udvidelse
Rørvig Kirkegård, idet der er den bestemmelse på grunden, at Rørvig Kirke efter 100
år fra 1956 må benytte grunden til udvidelse af kirkegården, men at den ikke må
”bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning.”
Med fredningsbestemmelsen kan området over for kirken heldigvis fortsat lige hen
som en naturgrund, uden bebyggelse og uden beplantning, som ødeægger udsigten.
Fredningsbestemmelsen er med til at bevare kirkens naturskønne omgivelser og til
fortsat at bevare freden og roen i kirkens omgivelser.
De to billeder i kirkebladet er taget i september i år og viser den udsigt, man har
til grunden over for kirken, når man kommer ud fra kirken.

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

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

Oktober
4.oktober kl. 10.30: Høstgudstjeneste med
konfirmanderne.
6. oktober kl. 19: Menighedsrådsmøde i
konfirmandlokalerne.
11. oktober kl. 10: Gudstjeneste med musik af J.S. Bach.
18. oktober kl. 10: Gudstjeneste.
25. oktober kl. 10. 30: Gudstjeneste.
November
1. november kl. 10: Gudstjeneste med musik
på saxofon.
8. november kl. 10: Gudstjeneste.
15. november kl. 9: Gudstjeneste.
22. november kl. 10.30: Gudstjeneste.
29. november kl. 10: Gudstjeneste med musik
på tværfløjte.
December
6. december kl. 9: Gudstjeneste.
13. december kl. 10: Gudstjeneste med kor.
20. december kl. 10.30: Gudstjeneste.

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

Kirken under COVID 19
I kirken er det sådan, at vi efter retningslinjerne for, hvor
mange, der må samles, stadigvæk må være 35 personer,
når vi synger. Det har bl.a. den betydning, at vi holder
mange dåb efter gudstjenesten om søndagen, hvor familierne så kan være 35 personer til dåben. Retningslinjerne
for, hvor mange vi må være i konfirmandlokalerne, er 20
personer, og hvis vi synger, er det 10 personer. Derfor kan
vi i øjeblikket ikke arrangere filmaftener og sognemøder,
men vi må vente på, at det nuværende krav til forsamlingsforbud bliver ændret.

Rørvig Menighedspleje
De indsamlede midler fra Rørvig Menighedspleje bliver
uddelt i julen. Vi samler ind i kirken til Rørvig Menighedspleje, og de, der er interesserede i at give bidrag,
kan også indsætte det på Menighedsplejens kontonummer: 35 65 35 65 41 66 93.

Menighedsrådsrådet
Menighedsrådsmødet i konfirmandlokalerne, Herthavej 2, bliver i efteråret holdt
tirsdag den 6. oktober kl. 19.
Der var valg til det nye menighedsråd for en 4-årig
periode den 15. september.
Resultatet af afstemningen
var følgende:
Birthe Pallesen
34
Marianne Poulsen
24
Thøger Beknes
23
Helge Krogh
14
Orla Pedersen
13
Jørgen Hansen
12
Som stedfortrædere til menighedsrådet blev valgt:
Marianne Ankarfeldt 35
Tom Bruun
21
Einar Olsen
17
Peter Grenaa
14
Hans Normann
13
Det nye menighedsråd konstituerer sig på et senere tidspunkt, og deres virkeperiode
træder i kraft 1. søndag i advent den 29. november.

som på andre måder lever
et liv, hvor de er udsat for
overgreb og konflikter.

Filmklub & Sognemøder
Der er desværre med de
nuværende regler for lidt
plads i konfirmandlokalerne
til, at vi kan mødes under
forsvarlige forhold af hensyn
til smitte med COVID 19. Vi
må derfor udskyde at mødes
i filmklubben og til sognemøder. 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.

Kommende konfirmander
Årets konfirmander er nu
skrevet ind til præst, og
der er 14 konfirmander
tilmeldt. Der er konfirmation Store Bededag fredag
den 30. april 2021.

Ydre Mission
YDRE MISSION. INDSAMLING TIL AKUTTELEFONER
I MYANMAR.
I Rørvig sogn støtter vi igen
i år provstiets indsamling til
Ydre Mission. Det er glædeligt, at provstiets fælles indsamling 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

Høstgudstjeneste
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.

Musik i Rørvig Kirke
Efteråret og adventstiden
byder på flere indslag med
musik til gudstjenesterne.
Søndag den 11. oktober
kl. 10 musik af J.S. Bach
Der er tradition for, at der
afholdes kirkemusikfestval i
Odsherred provsti i oktober,
og det er en god idé at følge
med i kirkernes musikarrangementer i den tid.
Søndag den 11. oktober spilles der under gudstjenesten
i Rørvig Kirke musik af J. S.
Bach. Det er er kirkesanger
Poul Thunbo og organist
Knud Wendelboe, der spiller
musik af J.S. Bach for orgel
og guitar.
Søndag den 1. november
kl. 10 med saxofonspil
Søndag den 1. november er
det Alle Helgens Dag. I Rørvig
Kirke har vi tradition for, at
navne på dem, vi har taget
afsked med, læses op i kirken
under gudstjenesten. Musikken under gudstjenesten
ledsages af spil på saxofon.
Søndag den 29. november
kl. 10 med tværfløjte
1.søndag i advent, den 29.
november, spiller tværfløjtenist Isabella Hübener til gudstjenesten. Isabella Hübener er
bl.a. kendt for sin deltagelse
i programmet ”Den klassiske
musikquiz” på DRK.
Søndag den 13. december
kl. 10 med kor
Vi har tradition for, at RyeKirke Sonnerups Motetkor
under ledelse af Morten
Skjoldan-Petersen medvirker
i adventstiden. 3. søndag i
advent, den 13. december,
synger koret med under
gudstjenesten.
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Høstgudstjeneste, hvor konfirmanderne medvirker
Under gudstjenesten spilles musik af J.S. Bach
Musikken under gudstjenesten ledsages af saxofonspil
Musikken under gudstjenesten ledsages af spil på tværfløjte
Rye-Kirke Sonnerup Motetkor medvirker
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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.

Livsændringer
Hvad gør jeg ved 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 Lene Vesterdal Sørensen på tlf.: 59 66 56
13 eller på mail: leves@odsherred.dk

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.

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.

Trundholm Tryk ✔ 59 31 50 03

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

