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Konfirmander fra Rørvig var med til konfirmandtræf i Roskilde Domkirke den 6. februar.



Hvor der ikke er anført andet, foregår møder/arrange-
menter i konfirmandlokalerne, som ligger ved Præste-
gårdens kontor på Herthavej 2. Dog foregår koncerter i 
Rørvig Kirke. Gudstjenesterne foregår i kirken, hvis der 
ikke er oplyst andet.
Konfirmanderne bliver undervist torsdag eftermiddag i 
konfirmandlokalerne. 
Vi beder jer huske på, at man til sognecaféen IKKE behø-
ver at tilmelde sig (vi serverer en kop kaffe og en små-
kage), hvorimod vi til sognemøder beder om TILMELDING 
(af praktiske grunde m.h.p. indkøb m.m.).

Aktivitetskalender

Søndag den 9. marts: gudstjeneste kl.9.
Søndag den 16. marts: gudstjeneste kl. 10.30.
Onsdag den 19. marts: sognecafé  kl. 14.30
Lørdag den 22. marts kl. 14: kirkefilm i Vig Bio.
Søndag den 23. marts: gudstjeneste kl. 10.
Onsdag den 26. marts: sognemøde kl. 14.30.
Torsdag den 27. marts: menighedsrådsmøde kl. 19.
Søndag den 30. marts: gudstjeneste kl. 10.
Søndag den 6. april: gudstjeneste kl. 10.30.
Søndag den 13. april: gudstjeneste kl. 9.
Skærtorsdag den 17. april: gudstjeneste kl. 19.
Langfredag den 18. april: gudstjeneste kl. 11.
Påskedag den 20. april: gudstjeneste kl. 10.
Anden Påskedag, mandag den 21. april: 
gudstjeneste kl.9.
Torsdag den 24. april: menighedsrådsmøde kl. 19.
Søndag den 27. april: gudstjeneste kl. 10.
Søndag den 4. maj: gudstjeneste kl. 10.
Søndag den 11. maj: gudstjeneste kl. 10.30.
Onsdag den 14. maj: menighedsrådsmøde kl. 19.
Store Bededag, fredag den 16. maj: 
konfirmationsgudstjeneste kl. 10.
Søndag den 18. maj: gudstjeneste kl. 10.30.
Søndag den 25. maj: gudstjeneste kl. 9.
Kristi Himmelfarts Dag, torsdag den 29. maj: 
gudstjeneste kl. 10.30.
Søndag den 1. juni: gudstjeneste kl. 10.
Pinsedag den 8. juni: gudstjeneste kl. 10.
Anden Pinsedag, mandag den 9. juni: gudstjeneste kl. 9.HJEMMESIDEN

er under opbygning.

RØRVIG SOGN
Sognepræst Ida Willert
Herthavej 2, tlf. 59 91 80 36,
fax 59 91 80 31
E-mail: iwi@km.dk
www.roervigkirke.dk
Træffes bedst hverdag kl. 10-11, 
undtagen mandag.

Organist: vacant

Menighedsrådets formand
Wiwi Hageltorn
Skolelodden 13, tlf. 33 21 94 21

Kasserer
Jørgen Hansen

Kirkeværge
Jette Købke tlf.: 59 91 30 00

Graverkontor: Rørvig Kirkevej 30, 
tlf. 59 91 96 95/22 33 97 27
E-mail: rorvigkirke@mail.dk
Fax: 59 91 96 94
Fri om mandagen.

Udgives af Rørvig sogns menig-
hedsråd.

Redaktion: Ida Willert (ansvars-
havende)

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.

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne er åbne for alle interesserede. Møderne begynder kl. 19 og finder 
sted i konfirmandlokalerne, Herthavej 2. 
Datoer for kommende menighedsrådsmøder, som ligger på torsdage er: 27. marts, 24. april 
og 14. maj.



Konstitueret sognepræst

Konfirmation 2014

KONFIRMATION 
STORE BEDEDAG, 
FREDAG  16. MAJ  KL.10.

Følgende konfirmander 
konfirmeres Store Bededag:
Lester Adamsen
Linnea Corinth Due
Mads Isholdt
Rebekka Friis Lindegaard
Luna C. Weiss Lorentzen
Frederik Malmberg
Frederik Holt Plambech
Cecilie Lundgren Tschuriloff

Da sognepræsten i Egebjerg 
sogn, Michael Nissen, har stu-
dieorlov i maj, juni og august 
i år, varetages sognepræste-
embedet af cand.theol. Bene-
dicte Brisson, som er konstitu-
eret i sognepræsteembedet i 
Egebjerg sogn.
Benedicte Brisson vil derfor 
i Michael Nissens orlovspe-
riode have gudstjenester og 
andre tjenester ved Rørvig 
Kirke. 
Vi byder også Benedicte 
Brisson velkommen i Rørvig 
sogn i maj, juni og juli.

Organist ved Rørvig kirke

Rørvig Kirkes organist er 
fratrådt sin stilling med ud-
gangen af januar 2014. Stil-
lingen som organist ved 
Rørvig Kirke besættes sna-
rest muligt.

Kalkmalerier

KALKMALERIER I RØRVIG. 
HVAD SKAL DER SKE?
I forbindelse med den indven-
dige kalkning af Rørvig Kirke 
21. januar-28. februar i år blev 

Sognecafé onsdag den 
19. marts kl. 14.30.
I forbindelse med, at der er 
fundet kalkmalerier i Rørvig 
Kirke, fortæller Jørn Niel-
sen, Klint, om ” Bibelhisto-
rie i kalkmalerierne”.  Jørn 
Nielsen har ved flere lejlig-
heder talt i Rørvig sogn, og 
vi kender Jørn Nielsen som 
en fremragende og levende 
fortæller. Jørn Nielsen viser 
lysbilleder ved foredraget.
Alle er velkomne, og der er 
ingen tilmelding. Kaffe og te: 
10 kr.

Sognemøde onsdag den 
26. marts kl. 14.30.
Kom og hør Andreas Peter-
sen, foredragsholder og kir-
kesanger, som taler om ”Min 
oplevelse i naturen i ord og 
lyd.” Andreas Petersen er eks-
pert i med humor at fortælle 
om naturen og gengive na-
turens og fuglenes lyde. Selv 
kan Andreas Petersen ikke se. 
Alle er velkomne til mødet. 
Kaffe og te: 10 kr.
Husk tilmelding til Jette 
Købke senest tirsdag den 
25. marts kl. 12 på 
tlf.: 5991 3000.

Sognemøder og Sognecafé

der afdækket kalkmalerier i 
Rørvig Kirke.  I Nationalmu-
seets beskrivelse af Rørvig 
Kirke i Danmarks Kirker bind 
21 (1990) er det beskrevet, 
at der har været rester af 
kalkmalerier i Rørvig Kirke, 
som er blevet overmalede, så 
Rørvig Kirke i dag fremstår 
uden kalkmalerier. 
  Da det under arbejdet med 
den indvendige kalkning af 
kirken viste sig, at der var 
kalkmalerier, blev National-
musset kontaktet. Fra Natio-
nalmuseet blev konservator 
Ida Haslund fra Bevaringsaf-
delingen sendt til Rørvig Kirke 
for at vurdere kalkmalerierne. 
Nationalmuseets konservator 
har oplyst, at kalkmalerierne 
i kirken er fra middelalderen, 
og at de er udført af Isefjords-
værkstedet. Kalkmalerierne i 
Rørvig Kirke er udført i den 
sidste del af 1400-tallet.  Kalk-
malerierne findes især i kir-
kens hvælvinger.
Hertil kan tilføjes, at Isefjords-
værkstedet var et dansk ma-
lerværksted. Det eksisterede 
og virkede mellem 1460 og 
1480.  Isefjordsværkstedet står 
bag udsmykningen i en lang 
række kirker i det nordlige 
Sjælland og i mange områder 
omkring Isefjorden.  Større 
udsmykninger, som Isefjords-
værkstedet står bag, findes 
i kirkerne i Mørkøv, Tuse og 
Over Dråby. Kalkmalerierne i 
Rørvig Kirke har ligget gemt 
og beskyttet  under kalklag, 
og de er som ovenfor omtalt, 
ikke tidligere beskrevet.
Hvad skal der så ske med 
kalkmalerierne i Rørvig Kirke? 
Bortset fra en smuk ranke om-
kring døbefonten, som for-
bliver afdækket, så males de 
øvrige kalkmalerier i kirken 
over. Dette blev besluttet på 
et byggemøde mellem repræ-
sentanter for Nationalmuseet 
og repræsentanter for Rør-
vig Menighedsråd, som blev 
holdt den 4. februar.  Kalkma-
lerierne bliver dækket med en 

særlig mørtel og kalket over. 
Med denne behandling vil 
kalkmalerierne være lette at 
finde frem igen på et senere 
tidspunkt.



Trundholm Tryk ✔ 59 31 50 03

Gudstjenester i Rørvig

Filmklub

RØRVIG FILMKLUB
I Rørvig Filmklub vises film 
igen efter sommeren 2014.  
Alle, også nye medlemmer, 
vil være meget velkomne.  
Interesserede er velkomne 
til at henvende sig til Ida 
Willert på tlf.: 59918036. In-
teresserede kan også møde 
op til den første film i efter-
årssæsonen, som vil blive 
annonceret i dagspressen 
og i kirkebladet.

 9.  marts kl. 9.00           1. søndag i fasten Ida Willert  1) 
 16.  marts  kl. 10.30 2. søndag i fasten  Michael Nissen 
 23.  marts  kl. 10.00         3. søndag i fasten   Ida Willert 2) 
 30.  marts  kl. 10.00   Midfaste  Ida Willert
 6.  april  kl. 10.30       Mariæ Bebudelses dag Michael Nissen 
 13.  april  kl. 9.00      Palmesøndag Ida Willert 
 17.  april  kl. 19.00      Skærtorsdag Ida Willert
 18.  april  kl. 11.00     Langfredag (liturgisk)  Ida Willert 
 20.  april  kl. 10.00    Påskedag Ida Willert
 21.  april  kl. 9.00      Anden påskedag Michael Nissen 
 27.  april  kl. 10.00     1. søndag e. påske Ida Willert 2)

 4.  maj  kl. 10.00    2. søndag e. påske Ida Willert 
 11.  maj  kl. 10.30  3. Søndag e. påske  Ida Willert
 16.  maj  kl. 10.00   (konfirmation) Ida Willert 
 18. maj  kl. 10.30   4. søndag e. påske Benedicte Brisson 
 25.  maj  kl. 9.00          5. søndag e. påske Benedicte Brisson 
 29.  maj  kl. 10.30     Kristi Himmelfarts dag Ida Willert  2)

 1.  juni  kl. 10.00         6. søndag e. påske  Ida Willert 
 8.  juni  kl. 10.00     Pinsedag Ida Willert 
 9.  juni  kl. 9.00    Anden pinsedag  Benedicte Brisson

1) Indsamling  2) Kirkekaffe 

Kirkehøjskole

KIRKEHØJSKOLE I ODS-
OG SKIPPINGE PROVSTI.
Alle er velkomne til at del-
tage i Kirkehøjskolen. Lør-
dag den 25. oktober vil der 
være Kirkehøjskole i Valle-
kilde (Valgmenigheden), og 
lørdag den 24. januar 2015 
vil Kirkehøjskolen foregå i 
Grevinge. Programmet for 
Kirkehøjskolen vil blive an-
nonceret på et senere tids-
punkt.

Kirkefilm

KIRKEFILM I VIG BIO LØR-
DAG DEN 22. MARTS KL 14.
Der er tilmelding til prov-
stikontoret. Adressen er: 
Ods- og Skippinge provsti, 
Vesterbro 4, 4500 Nykøbing 
Sjælland. Tlf.: 5991 9006. 
Entré til filmen samt kaffe og 
kage: 50 kr., der betales kon-
tant ved indgangen. OBS: 
Der er begrænsede pladser!!
Filmen, der vises, er En gan-
ske rar mand. 


