Gudstjenester i Rørvig

Drop-in dåb i Rørvig kirke
Onsdag den 14. juli 2021 kl. 16 – 19
Kom som du er fra nær eller fjern!
Fik du ikke døbt dit barn, mens det
var spæd, eller har du udsat dåben
pga. corona?
Er du aldrig selv blevet døbt og
ønsker at være en del af folkekirkens
fællesskab?
Så kom til drop-in dåb, højtideligt men
ganske uformelt!
Du skal ikke bestille tid, men
medbringe gyldig legitimation.
Børn skal ledsages af forældre.
Præster fra Odsherred provsti vil være
tilstede og tilbyde en kort
dåbssamtale og foretage dåben.
Kom når det passer dig ml. kl. 16 –
19, det tager ca. 15 min., og du får
dåbsattesten med på dagen.
Rørvig kirke, Rørvig Kirkevej 43, 4581 Rørvig
Alle er velkomne.
Vi glæder os til at fejre dåben sammen med dig denne sommeraften!
Præster i Odsherred provsti
www.odsherredprovsti.dk
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6. juni

kl. 10.30

1. s. e. trinitatis

Anette Sørensen

13. juni

kl. 10.30

2. s. e. trinitatis

Anette Sørensen

20. juni

kl. 10.30

3. s. e. trinitatis

Anette Sørensen

27. juni

kl. 10.30

4. s. e. trinitatis

Anette Sørensen

4. juli

kl. 10.30

5. s. e. trinitatis

Anette Sørensen

11. juli

kl. 10.30

6. s. e. trinitatis

Anette Sørensen

18. juli

kl. 10.30

7. s. e. trinitatis

Karin Bundgaard Nielsen

25. juli

kl. 10.30

8. s. e. trinitatis

Anette Sørensen

1. august

kl. 10.30

9. s. e. trinitatis

Anette Sørensen

8. august

kl. 10.30

10. s. e. trinitatis

Anette Sørensen

15. august

kl. 11.00

11. s. e. trinitatis

Friluftsgudstjeneste

22. august

kl. 10.30

12. s. e. trinitatis

Anette Sørensen

Cellist: Andreas Brantelid

29. august

kl. 10.30

13. s. e. trinitatis

Anette Sørensen

Sopran: Monica Stevns

kl. 9.30 og

14. s. e. trinitatis

Anders Tangaa Jensen

Organist/pianist: Jakob Lorentzen

5. september
			

kl. 11.30			

KIRKEHILSEN
Sommerkoncert

Klassisk sommerkoncert
Klassisk
sommerkoncert
Rørvig
Kirke
Rørvig Kirke

og Karin Bundgaard Nielsen

						

konfirmation

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

Torsdag d. 26. aug. 2021
kl. 19.00
Rørvig Kirke
Entre: Voksne kr. 220
Børn u. 15 år kr. 50

Efter koncerten bydes på et glas
vin/vand m.m. i Våbenhuset

Billetter købes hos
Jørgen Hansen,
Løvstræde 5, Rørvig
Tlf. 21 79 91 02
Arr.:
Rørvig Menighedsråd

PS:

Hvis koncerten skulle blive aflyst,
grundet Covid 19, vil billetterne blive
refunderet.
Hilsen Rørvig Menighedsråd

Trundholm Tryk ✔ 59 31 50 03

RØRVIG SOGN
Konstitueret sognepræst
Michael Nissen, tlf. 59 32 81 99
Mail: jmn@km.dk
Mandag er fridag.
Menighedsrådet:
Formand: Birte Pallesen,
tlf. 21 61 15 83
Mail: birtepallesen@mail.dk
Næstformand:
Thøger Beknes, tlf. 23 46 82 27
Mail: tbbcsb@beknes.net
Kirkeværge:
Thøger Beknes, tlf.: 23 46 82 27
Mail: tbbcsb@beknes.net
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
Mail: rorvigkirke@mail.dk
Graver Henrik Ishøj
Gravermedhjælper Natalie Sand
Udgives af Rørvig sogns menighedsråd.
Redaktion:
Birte Pallesen
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

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådsmøder

Nu har det nye menighedsråd været i gang et halvt
år. Det har været et spændende halvt år, med mange udfordringer. Covid 19 restriktionerne sætter stadig sit præg på de kirkelige handlinger, heldigvis er
de blevet lempet lidt her i foråret, men alle ser frem
til at vi kan samles i kirken, til sognemøder, filmklub
og andre arrangementer uden diverse restriktioner.
Af aktiviteter er der kun planlagt en sommerkoncert, med de begrænsninger der har været på at
være mange samlet, gør det til lidt af en udfordring
I forbindelse med at vi skal have ny præst tilknyttet
til Rørvig Kirke, skal der også ske en renovering af
præstegården, og i denne forbindelse skal der ske
en ændring af varmekilden, som indtil nu har været
oliefyr. Der er forskellige muligheder under overvejelse, der går desværre en tid endnu, inden der
mulighed for fjernvarme.
At vi pt ikke har en præst ved Rørvig Kirke har/er
udfordrende for de øvrige præster i provstiet. Heldigvis har vi fået god hjælp af Anette Sørensen som
er pastor emiritus, og bosiddende i Højby, så derfor
er det kun få gudstjenester, vi må henvise til vores
øvrige kirker. Sommermåneder er jo også måneder,
hvor der traditionelt er mange vielser, og det gælder
også for Rørvig Kirke.
Renovering af orglet har længe været planlagt, og
nu er det endeligt gået i gang. Det er en langvarig
proces som løber over flere år fra det går i gang til
det er slut. Der går nok også et år før vi kan indvie
det. Under ombygningen vil kirken være åben for
kirkelige handlinger.
Omkostningen for renovering af orglet, har kun
ikke kunnet gennemføres, hvis ikke Vagn Egeskovs
Fond har bevilget et legat på ca. 1,4 mill. kroner som
den gennemgribende renovering vil koste.
Dørene i Sakristiet og døren i Våbenhuset og i Tårnet skal også renoveres, da de desværre er blevet
meget utætte, efter mange års vind og vejr. Dette
arbejde er også påbegyndt, men der er mange tilladelser, der skal være på plads inden selve arbejdet
kan gå i gang.
Rørvig Kirkes hjemmeside er blevet ændret så den er
blevet lidt mere tidssvarende, og samtidig er den i et
format, hvor vi i menighedsrådet selv kan revidere i
indholdet, det vil lette arbejdsgangen og sikre, at vi
hurtigt kan få siden ajour ført.

Møder i menighedsrådet afholdes den
anden tirsdag i hver måned undtagen
i juli og december. Det vil sige d. 8.
juni, 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 tilgængelige.

Fru Marie Ritzaus mindelegat
I 1957 blev Marie Ritzaus Mindelegat
oprettet efter hendes testamentariske
ønske. Legatsummen var dengang kr.
97.755,60.
Fundatsens bestemmelse er:
Renterne af legatkapitalen uddeles til
trængende gamle og ensomme Rørvig
Sogn i sygdomstilfælde efter legatbestyrelsen bestemmelse.
Subsidiært kan der via legatportioner
ydes støtte til arrangementer af særlig
karakter for ældre i Rørvig Sogn.
Ligeledes subsidiært kan betrængte
enlige betænkes med legatportioner.
Bestyrelsen fastsætter i hvert enkelt
tilfælde, hvor stor en legatportion, der
skal udbetales. Uddeling af legat portioner sker efter ansøgning i november eller december måned.
Legatets bestyrelse består af 3 personer.
Sognepræsten ved Rørvig Kirke, der er
født formand
En person udpeget af Rørvig Menighedsråd
En person udpeget af Odsherred Kommune.
Marianne Poulsen, udpeget af Rørvig
Menighedsråd og konstitueret formand (indtil ansættelse af ny sognepræst) Kirsten Grenaa er udpeget af
Odsherred Kommune.

Konfirmation i Rørvig Kirke
Året har budt på et noget anderledes
konfirmandundervisningsforløb for konfirmanderne. I Rørvig særligt fordi deres
sognepræst, Ida Willert, gik på pension
ved årets udgang. Og samtidig blev det
pga. coronarestriktionerne i en længere
periode ikke muligt at mødes fysisk til
konfirmandundervisning.
Undervisningen af årets konfirmander i
Rørvig fik vi lov at overtage og vi har i
den grad nydt vores tid sammen med de
unge mennesker - både da den bestod i
udleverede kasser på jeres hjemadresser
med div. praktiske opgaver om påskens
dage og da vi igen kunne være sammen
alle sammen i konfirmandstue og kirke.
Vi glæder os til at forestå konfirmationen af alle jer konfirmander i Rørvig
kirke.
Anders Tangaa Jensen, sognepræst i
Grevinge og Karin Bundgaard Nielsen,
sognepræst i Nykøbing

Årets konfirmander som konfirmeres
i Rørvig kirke den 5. september kl.
9.30 og 11.30
Albert Sklander Birch
Astrid Schnabel Thorsø
Astrid Emma Rostgaard Sørensen
Bertram Emil Hummelgaard Hansen
Clara Løndal Vixø
Gustav Høholt Lamp
Gustav Kjersgaard Petersen
Ida Ammitzbøll Willumsen
Laura Arwen Pétursdóttir Bonde
Luna Zora Roogh Scheel
Lærke Sigga Halling
Molly Rose Spanner Griffin
Nanna Gade Semberg
Olivia Victoria Helmo Madsen
(konfirmeres i Lumsås kirke)

Opgavekasse til konfirmandernes
hjemmeundervisning
Konfirmandundervisning i konfirmandstuen
med årets konfirmander i Rørvig sogn.

