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Søndag den 28. november, 1. søndag i advent,
tiltræder vi tre nye præster ved Rørvig Kirke. Og
dermed bliver det også nye tider for Rørvig Sogn.
Vi, Karin Bundgaard Nielsen, Gunhild Als og Sten
Hartung, er alle præster ved Nykøbing Kirke, men
som følge af pastoratssammenlægningen mellem Rørvig og Nykøbing Sogne har både menighedsråd, præster og biskop set det som en oplagt
mulighed, at man herefter også deles om os tre
præster, som så får vores daglige virke i begge
sogne. Gunhild, der tiltrådte som sognepræst
ved Nykøbing Kirke den 1. december 2019, vil for
fremtiden være kirkebogsførende sognepræst
for begge sogne. Karin vil ved siden af sit arbejde
som provst være 50 pct. sognepræst i de to sogne,
og Sten, som siden 1996 har været præst i Lumsås
og Nykøbing, vil være den nye bosiddende præst
i Rørvig og skal lægge sit arbejde i begge sogne
i en fordeling på ca. 50/50. Vi glæder os alle tre
utroligt meget til at lære Rørvig sogn at kende og
til at samvirke med menighedsråd, personale og
hele det lokale samfund om at skabe de bedste
betingelser for evangeliets forkyndelse og for liv
og vækst i Rørvig Sogn. Og ikke mindst glæder vi
os til at holde gudstjeneste i den meget smukke
og velholdte Rørvig Kirke, som lyser op midt mellem fyrretræer og sommerhuse. Vi ses i kirken og
sikkert også i alle mulige andre sammenhæng!
De hjerteligste hilsener
Gunhild Als, Karin Bundgaard Nielsen
og Sten Hartung

Menighedsrådsrådet
Nyt fra menighedsrådet
I menighedsrådet er der
mange aktiviteter der
skal tages stilling til. Udbygning af orglet er i fuld
gang. Meget af arbejdet
foregår på orgelbyggerens værksted, men inden
så længe skal der også
udføres arbejde på orglet
inden i kirken. Tidsplanen
for arbejdets udførelse er
endnu ikke på plads.
Stengærdet sydvest for
kirken er der ønske om
få omlagt, da det er lidt
ustabilt. At få lov at omlægge et stengærde er en
lang proces, da der skal
flere instanser ind over, så
vi ved endnu ikke, om der
gives tilladelse til det.
Projektet med renovering
af præstegården er også
startet, men igen er der et
stort forarbejde inden selve renoveringen kan komme i gang. Vi have håbet
at præstegården var færdig renoveret inden vores
nye præst bliver indsat 1.
søndag i advent, men det
er tvivlsomt om det kan
nås, da der igen er mange
instanser der skal give tilladelse til at renoveringen
kan komme i gang.
Der er sat hjertestarter op
ved kirken. Der er 8 der har
været på kursus i brug af
hjertestarteren, her i blandt
vores kirkepersonale. 		
			
I juni måned var der generalforsamling i distriktsforeningen for menighedsråd.
Her blev vores næst-for-

mand og kirkeværge Thøger Blicher Beknes valgt til
næstformand.
Søndag d. 19. sept. bliver
der mulighed for at tage
afsked med vores præstepar gennem 30 år. Ida
Willert valgte at gå på
pension 1. marts. P.g.a. coronarestriktioner og sygdom har det ikke været
muligt at tage afsked før
nu. Både Ida og Niels vil
være tilstede ved gudstjenesten og bagefter bliver
der mulighed for, at vi kan
få sagt ordentligt farvel og
tak for deres store indsats
for Rørvig Kirke og Sogn.
				
SØNDAG d. 21. nov. er
sidste søndag, hvor Anette Sørensen er vores faste
vikar ved Rørvig Kirke, så
her tager vi afsked med
Anette. Det har været en
stor hjælp for Rørvig Kirke, at vi har haft Anette
som vikar siden i vinter.

Høstgudstjeneste
Høstgudstjenesten er d. 3.
okt. kl. 10.30. Sten Hartung
som skal have de kommende konfirmander kan desværre ikke deltage. Heldigvis har vi Anette Sørensen,
og Anette vil sammen med
konfirmanderne bære årets
høst ind.

Alle Helgen
Alle Helgens Dag
Som noget nyt vil gudstjenesten på Alle Helgens Dag være kl. 16.00,
men traditionen med at
navnene på dem, vi har
taget afsked med i årets
løb vil stadig være der.

Menighedsrådsmøder
Møder i menighedsrådet
afholdes den anden tirsdag i hver måned undtagen i juli og december.
Det vil sige d. 10. august,
d. 14. september, d. 12.
oktober, d. 9. november.
Møderne starter kl. 19.00
og afholdes i konfirmandstuen, Herthavej 2.
Møderne er offentlige.

Advent
28. november
1. søndag i advent
Her bliver vores nye præster indsat kl. 14. Samtidig er det starten på et
nyt kirkeår, og Tværfløjtenist Isabelle Hübener vil
spille til gudstjenesten.

Efterårrets gudstjenester i Rørvig kirke
Søndag den 5. september

1)
2)
3)
4)
5)

14. s. e. trin.

kl. 9.30

Anders Tangaa Jensen og 		

		

& kl. 11.30

Karin Bundgaard Nielsen 1)

Søndag den 12. september

15. s. e. trin

kl. 10.30

Niels Willert

Søndag den 19. september

16. s. e. trin.

kl. 10.30

Karin Bundgaard Nielsen 2)

Søndag den 26. september

17. s. e. trin.

kl. 10.30

Anette Sørensen

Søndag den 3. oktober

18. s. e. trin.

kl. 10.30

Anette Sørensen 3)

Søndag den 10. oktober

19. s. e. trin.

kl. 10.30

Anette Sørensen

Søndag den 17. oktober

20. s. e. trin.

kl. 10.30

Anette Sørensen

Søndag den 24. oktober

21. s. e. trin.

kl. 10.30

Anette Sørensen

Søndag den 31. oktober

22. s. e. trin.

kl. 10.30

Anette Sørensen

Søndag den 7. november

Alle Helgens Dag

kl. 16.00

Anette Sørensen

Søndag den 14. november

24. s. e. trin.

kl. 10.30

Anette Sørensen

Søndag den 21. november

Sidste søndag i kirkeåret kl. 10.30

Anette Sørensen 4)

Søndag den 28. november

Første søndag i advent

kl. 14.00

Sten Hartung 5)

Søndag den 5. december

Anden søndag i advent

kl. 10.30

Gunhild Als

Konfirmation
Afsked med Ida Willert
Høstgudstjeneste
Afsked med Anette Sørensen
Indsættelse af Sten Hartung,
Gunhild Als og
Karin Bundgaard Nielsen

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

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

