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FOREDRAG OM MARTIN LUTHER 
VED STEFFEN STØVRING 

TORSDAG DEN 20. OKTOBER KL.  15 
I KONFIRMANDLOKALERNE, 
HERTHAVEJ 2. 
Vi fejrer i 2017 500året 
for Martin Luthers opslag 
af 95 teser på kirkedøren 
i Wittenberg i 1517. Mar-
tin Luther ville drøfte og 
forbedre nogle forhold 
inden for den katolske 
kirke- men det viste sig, at 
teseopslagene medførte 
en rivende udvikling, og at det kom til 
et brud med den katolske kirke. Steffen 
Støvring har skrevet en bog om Martin 
Luther, som udkommer i efteråret 2016 
på Akademisk Forlag.  Bogen hedder Et 
bekymringsfrit hjerte. Historien om Mar-
tin Luther, og på mødet fortæller Steffen 
Støvring om sin nye bog. 
Alle fastboende og sommerhusgæster  fra 
fjern og nær er velkomne til at komme 
og høre Steffen Støvrings foredrag. Stef-
fen er forhenværende seminarielektor og 
studenterpræst og har sommerhus i Rør-
vig og har tidligere i Rørvig holdt foredrag 
om N.F.S. Grundtvig, Søren Kierkegaard, 
K.E. Løgstrup og Friedrich Nietzsche. 
Vi er glade for at kunne holde endnu en 
foredragseftermiddag med Steffen Støv-
ring, hvor der også bliver mulighed for at 
stille spørgsmål. Der er ingen tilmelding. 
Entre: 25 kr. 

”HVA SÅ LUTHER”

KIRKEHØJSKOLE I ASNÆS 
LØRDAG DEN 29. OKTOBER KL. 14-17.
500året for reformationen skydes i 
provstiet i gang med fælles kirkehøj-
skole og et brag af en koncert.

Under ledelse af Peter Arendt indledes 
kirkehøjskolen med en uhøjtidelig ca-
baret og folkelig koncert om Martin 
Luthers liv og tanker.
Det seksmand store band vil lede os 
igennem Luthers liv og levned med 
solosange og fællessange – støjende 
protestsange, renæssancemusik, skil-
lingeviser, rock og popmusik. 
Sange oversat fra tysk af Holger Lis-
sner, som skal høres med et glimt i øjet 
og lægge op til en debat om de vidt-
rækkende konsekvenser reformatio-
nen fik…. også for vores liv i dag?

”Hva så, Luther, på din sokkel
ser du misfornøjet ud?

Kan du ikke klare mere,
vil du atter protestere,

blæse støvet væk fra Gud?”

Efter koncerten vil vi på bedste højsko-
lemanér lade ordet få frit løb over kaf-
febordet og lade reformationens betyd-
ning blive belyst af vinkler fra før og nu. 
Vel mødt til startskuddet i Ods og Skip-
pinge provsti for reformationsåret!Lucas Cranachs portræt af Martin Luther fra 1528.



Hvor der ikke er anført andet, foregår møder og arran-
gementer i konfirmandlokalerne, som ligger ved Præ-
stegårdens kontor på Herthavej 2.  Koncerter foregår i 
Rørvig Kirke. Gudstjenesterne foregår i kirken, hvis der 
ikke er oplyst andet.
Vi beder jer huske på, at man til sognecaféen IKKE 
behøver at tilmelde sig (vi serverer en kop kaffe og en 
småkage, som koster 20 kr.), hvorimod vi til sognemøder 
beder om TILMELDING senest mandagen inden mødet 
kl. 12 (af praktiske grunde m. h. p. indkøb m.m. Det 
koster 25 kr. at deltage i sognemødet).
Læg mærke til, at vi skyder reformationsåret 2017 i 
gang med to arrangementer:
Torsdag den 20. oktober kl 15: foredrag om Martin 
Luther ved Steffen Støvring
Lørdag den 29. oktober kl 14-17: kirkehøjskole med 
koncert ”Hva så Luther”.

Onsdag 7. september kl. 14.30: sognemøde 
11. september kl. 10: gudstjeneste med konfirmand-
velkomst.
Tirsdag den 13. september kl. 19: orienteringsmøde- 
og opstillingsmøde til menighedsrådsvalg i konfirmand-
lokalerne, Herthavej 2.
18. september kl. 10: høstgudstjeneste med kirkekaffe
Onsdag den 21. september kl. 19: Rørvig Filmklub
Torsdag 22. september kl. 19: menighedsrådsmøde
Torsdag 22. september kl. 19.30: Møde om Ydre 
Mission i Højby 
25. september kl. 10.30: gudstjeneste 
Onsdag den 28. september kl. 14.30: sognecafé
2. oktober kl. 10: gudstjeneste med kirkekaffe
9. oktober kl. 9: gudstjeneste
16. oktober kl. 10: gudstjeneste
Torsdag den 20. oktober kl. 15: foredrag ved Steffen 
Støvring om Martin Luther
23. oktober kl. 10.30: gudstjeneste 
Torsdag 27. oktober kl. 19: menighedsrådsmøde
30. oktober kl. 9: gudstjeneste 
Onsdag den 26. oktober kl. 19: filmklub 
Lørdag den 29. oktober kl. 14-17: kirkehøjskole i 
Asnæs
6. november kl. 10: gudstjeneste med kirkekaffe 
13. november kl. 10.30: gudstjeneste
Onsdag den 16. november kl. 19: filmklub 
20. november kl. 9: gudstjeneste 
Torsdag den 24. november kl. 19: menighedsråds-
møde 
27. november kl. 10: gudstjeneste med kirkekaffe
Onsdag den 30. november kl. 14.30: julemøde
4. december kl. 9: gudstjeneste

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

Menighedsrådet:
Formand: Tina Safari, 
tlf.: 30 14 21 54.

Næstformand: Jørgen Hansen, 
tlf.: 21 79 91 02. 

Kasserer
Jørgen Hansen

Kirkeværge
Jette Købke tlf.: 59 91 30 00

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
Fax: 59 91 96 94
Fri om mandagen.
Henvendelser til graver Mona Jør-
gensen på telefon eller ved møde 
foregår bedst belejligt i træffetiden 
tirsdag-fredag klokken 8-8.30 og 
torsdag klokken 14-15.30. 

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

Aktivitetskalender



Provstiindsamling

Menighedsrådsmøder

Valg til menighedsråd

Sognemøde

Sognecafé

Høstgudstjeneste

Konfirmandvelkomst

VALG TIL RØRVIG MENIG-
HEDSRÅD TIRSDAG DEN 
13. SEPTEMBER KL. 19
DER ER BRUG FOR NYE 
MEDLEMMER TIL RØRVIG 
MENIGHEDSRÅD

VALG TIL MENIGHEDRÅD 
FOR 2016-2020 TIRSDAG 
DEN 13. SEPTEMBER KL. 
19 I KONFIRMANDLOKA-
LERNE, HERTHAVEJ 2.
I sidste nummer af kirke-
bladet skrev jeg om det 
kommende orienterings-
møde- og opstillingsmø-
de til menighedsråd, som 
finder sted tirsdag den 13. 
september kl. 19. Rørvig 
Menighedsråd har brug for 
nye menighedsrådsmedlem-
mer, idet der i øjeblikket er 
fire valgte medlemmer-og 
der skal være seks valgte 
medlemmer i rådet. Valg til 
menighedsråd finder sted 
hvert fjerde år.
Menighedsrådsarbejdet er 
afvekslende og spændende, 
der skal blandt andet beklæ-
des poster i aktivitetsudval-
get og i kirkegårdsudvalget- 
og meget mere. 
Ved opstillingsmødet kan 
alle medlemmer af Folkekir-
ken, som bor i Rørvig sogn 
samt sognebåndsløsere, der 
har flyttet deres valgret til 
Rørvig, deltage. Deltagel-
sen indebærer, at man har 
mulighed for selv stille op 
til menighedsrådet, man kan 
foreslå andre at stille op, 
og man har stemmeret ved 
opstillingsmødet. 

Menighedsrådsmøderne er 
åbne for alle interesserede. 
Møderne finder sted i kon-
firmandlokalerne Herthavej 
2 kl. 19 på følgende datoer: 
22. september, 27. oktober, 
24. november og 8. december.

GUDSTJENESTE MED 
KONFIRMANDVELKOMST 
SØNDAG DEN 11. SEP-
TEMBER KL. 10. 
Ved gudstjenesten bydes 
årets nye konfirmander, der 
skal konfirmeres Store Be-
dedag den 12. maj 2017 vel-
kommen. Efter gudstjene-
sten er der forældremøde 
for konfirmander og foræl-
dre i Præstegårdens konfir-
mandlokaler, Herthavej 2.

HØSTGUDSTJENESTE SØN-
DAG DEN 18. SEPTEMBER 
KL. 10
Ved gudstjenesten bærer 
konfirmanderne frugt m.m. 
fra årets høst ind i kirken, og 
efter gudstjenesten er der 
kirkekaffe.  

Alle Helgens dag

GUDSTJENESTE ALLE HEL-
GENS DAG SØNDAG DEN 
6. NOVEMBER KL. 10
Alle Helgens Søndag læser 
vi under gudstjenesten, som 
der er tradition for i Rørvig 
sogn, navnene op på dem, 
som vi har taget afsked med 
i sognet. Efter gudstjene-
sten er der kirkekaffe. 

SOGNEMØDE ONSDAG 
DEN 7. SEPTEMBER KL. 
14.30 OM VESTAFRIKA 
MED ELSE TRÆRUP 
Med sin store erfaring med 
ulandsbistand begyndte 
Else Trærup, Ellinge Lyng, 
i 2003 et projekt i Burkina 
Faso. Projektet har udvik-
let sig til en forening med 

60 medlemmer, der bl.a. 
arbejder med vævning, re-
staurant og havebrug.  Kom 
og hør en positiv fortælling 
om et vigtigt og vellykket 
arbejde i Afrika.
Husk tilmelding til sogne-
mødet den 7. september kl. 
14.30 (25 kr.) til Jette Købke 
på tlf.: 59 91 30 00/ 30 58 
15 58 senest mandag den 5. 
september kl. 12. 

SOGNECAFÉ MED BIL-
LEDER FRA EN REJSE I 
JYLLAND TIL RUBJERG 
KNUDE, MÅRUP KIRKE 
OG BØRGLUM KLOSTER. 
SOGNECAFÉEN FOREGÅR 
ONSDAG DEN 28. SEP-
TEMBER KL. 14.30 I KON-
FIRMANDLOKALERNE VED 
IDA WILLERT.
Tag med på en rejse nor-
denfjords i Jylland, hvor vi 
ser billeder fra fantastiske 
Rubjerg Knude, hvor man 
regner med, at fyret, der er 
delvist dækket af sand, er 
forsvundet om ca. 10 år. Vi 
skal også høre om Mårup 
kirke, der er styrtet i Vester-
havet og om det tidligere 
magtfulde Børglum kloster.
Alle er meget velkomne. 
Der er ingen tilmelding til 
mødet. Kaffe og te: 20 kr.

FÆLLES PROVSTIINDSAM-
LING TIL YDRE MISSION 
2016
Der er møde om indsam-
lingsprojektet torsdag den 
22. september kl. 19.30 i 
Højby Kirkes menighedshus. 
Adressen er: Bag Kirken 5, 
4573 Højby. Interesserede 
er velkomne til at kontakte 
sognepræst og kontaktper-
son for Ydre Mission Karin 
Wandall, Vallekilde, på tlf.: 
60 59 95 12. 



Babysalmesang

Det er således, at de familier, 
der er interesserede i, at bør-
nene går til babysalmesang, 
er velkomne til at henvende 
sig til Nykøbing Sjælland kir-
kekontor, idet der, såfremt der 
er plads, er mulighed for at få 
plads på et hold med babysal-
mesang i Nykøbing. Henven-
delse til Nykøbing Sjællands 
kirkekontor foregår ved mail 
til rit@km.dk og om fredagen 
på mail til  dhj@km.dk. Kirke-
kontoret kan også kontaktes 
på tlf.: 5991 0587.

Trundholm Tryk ✔ 59 31 50 03

Besøg på sygehuset
Sognepræsten kan kontaktes, dersom man ønsker besøg 

eller hører om nogle, der er indlagt og gerne vil tale med præsten.

1) Konfirmandvelkomst
2)  Kirkekaffe
3)  Høstgudstjeneste

 11.  september kl. 10.00         16. søndag e. trin Ida Willert 1) 

18.  september    kl. 10.00 17. søndag e. trin.  Ida Willert 2) 3)

 25.  september      kl. 10.30  18. søndag e. trin  Michael Nissen  

 2.  oktober   kl. 10.00  19. søndag e. trin.  Ida Willert 2)

 9.  oktober   kl. 09.00 20. søndag e. trin.  Ida Willert

 16.  oktober  kl. 10.00  21. søndag e. trin.  Ida Willert

  23. oktober      kl. 10.30  22. søndag. e. trin.  Michael Nissen

 30.  oktober   kl. 09.00 23. søndag e. trin.  Ida Willert

  6.  november   kl. 10.00  Alle Helgens Dag  Ida Willert 2)

 13.  november      kl. 10.30  25. søndag e. trin. Michael Nissen  

 20.  november   kl. 09.00  Sidste søndag i kirkeåret Ida Willert  

 27.  november  kl. 10.00  1. søndag i advent Ida Willert 2)

 4.  december   kl. 09.00 2. søndag i advent Ida Willert

Gudstjenester i Rørvig

Filmklubben

RØRVIG FILMKLUB-ALLE ER 
VELKOMNE
En ny filmsæson begynder ef-
ter sommer, og alle såvel nye 
som tidligere deltagere er vel-
komne. Filmforevisningerne 
finder sted om onsdagen og 
begynder kl. 19 i konfirmand-
lokalerne på Herthavej 2.  
Man er velkommen til at 
møde lidt før klokken 19 og 
drikke en kop kaffe eller te. 
Kaffe og te med småkage: 10 
kr. Pris for en filmsæson med 
seks film: 100 kr. 

Alle interesserede er velkom-
ne til at henvende sig til sog-
nepræst Ida Willert på tlf.: 
59918036. 
Datoer for filmforevisninger: 
Onsdag den 21. sept. kl. 19
Onsdag den 26. okt. kl. 19
Onsdag den 16. nov. kl. 19 

SOGNETS JULEMØDE ONS-
DAG DEN 30. NOV. KL. 14.30 
Reservér allerede nu datoen 
for sognets julemøde med 
julehygge, oplæsning og lod-
trækning om julekurve.

Julemøde


