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Højby drengekor i rørvig kirke 12. december kl. 15.00
15 drenge i deres bedste alder synger julen ind!

En koncert for alle der vil opleve og fascineres af stærke herrestemmer, der 
med humor, vellyd, harmonier, intensitet og indlevelse leverer et blandet 
program, der kan give den rigtige julestemning. Koncerten er sammensat af 
en kombination af gode melodier og elskede danske julesange og internatio-
nale sange og melodier, som vi alle forbinder med Jul. Jul er jo også fælles-
sang, og det vil der selvfølgelig også blive mulighed for sammen med koret.
Koret der har hjemsted i det nord-vestlige Sjælland, består af 14 sangere incl. korets leder Hans 
Raunsø. Sangerne repræsenterer en stor erfaring og kunnen både med korsang og korledelse og 
kommer lige fra København til Jylland for at synge et repertoire, som består af nationale danske 
sange, suppleret med svenske, tyske, engelske, italienske, russiske, spanske sange. Koret har både 
et verdsligt, kirkeligt og julerepertoire, og som udgangspunkt  synger koret  med glæde alle gode 
sange i 4-6 stemmige a cappella arrangementer.
Højby Drengekor har optrådt ved mange lejligheder såvel til kirkekoncerter som til verdslige og 
muntre koncerter, ligesom koret har leveret både kor og solister til Fynsk forårs koncerter og bl.a. 
har turneret og deltaget i korfestivaller i Syd-tyrol, Irland og Kroatien.

Sognecafemøde med forfatter charlotte Weitze 
onsdag 12. januar kl. 14 i firmandstuen

Forfatter Charlotte Weitze fra Vallekilde fortæller om sin seneste roman ”Rosarium”, som 
i 2021 udkom på forlaget Gutkind. ”Rosarium” er en fortælling om en ung pige, som slår 
rod i skoven og en botaniker på jagt efter en rose med usædvanlige egenskaber. Jyllands-
posten skrev i sin anmeldelse: ”Som Grimms eventyr er historien magisk, vildtvoksende, 
spændende og en lille smule uhyggelig  .en roman af international klasse”. Ved foredraget 
serveres kaffe og the med lidt brød til, og der vil være fællessang fra Højskolesangbogen.
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Aktivitetskalender

Søndag d.12. dec.  Højby drengekor synger julen ind  
 i Rørvig Kirke kl. 15.00                         
Tirsdag d. 28. dec.   Vinteråbning af jazzfestival er i  
 Rørvig Kirke kl. 15.00 
Onsdag d. 12. jan.  Sognecafemøde med forfatter  
 Charlotte Weitze i konfirmand- 
 stuen kl. 14.00                      
Onsdag d.  2. feb.  Kyndelmisse i Rørvig Kirke kl. 17.00 
Tirsdag d. 22. feb.  Gudstjenestens liturgi før, nu og  
 i fremtiden. Foredrag med Rasmus  
 Nøjgaard kl. 19.00 i Rørvig Kirke

nyt fra menighedsrådet

Den 28. november var 1. søndag i advent og også starten på et 
nyt kirkeår. Samtidig er det også en ny tid for Rørvig Sogn, idet 
vi kunne byde velkommen til vores nye præster, som fremover 
skal virke ved Rørvig Kirke. Rørvig er nu et to-sogns pastorat 
og vi har fælles præster med Nykøbing Kirke. Vi er og bliver 
ved med at være to selvstændige menighedsråd, som varetager 
vores egne kirkers interesser, men vil samarbejde, hvor det giver 
mening.
Vores nye præster Sten Hartung, Guhild Als og Karin Bundga-
ard Nielsen ser alle tre frem til at virke ved Rørvig Kirke og ser 
det som en styrke at være tre præster der samarbejder om pa-
storatet. 
3. søndag i Advent kommer Højby Drengekor (15 fuldvoksne 
mænd) og giver en julekoncert i Kirken kl. 15.00. Sidste år måtte 
koncerten desværre aflyses p.g.a. Coronarestrikstioner, så vi ser 
frem til at kunne afholde den i år.
4. juledag d. 28. dec. afholdes der Jazzfestival i kirken, her vil 
der være et blandet repertoire heraf et par julenumre. 
Kyndelmisse d. 2. feb. bliver det første fællesprojekt mellem 
Rørvig og Nykøbing. Kyndelmissegudstjenesten bliver kl. 17. 
med Sten Hartung og fløjtespilleren Isabella Hübener. Vi mødes 
ved kirken. 
Onsdag d. 12. jan kommer Charlotte Weitze og fortæller 
om sit forfatterskab . I menighedsrådet har vi set frem til at kun-
ne genoptage vores Sognemøder og Filmklubben som begge 
dele har været meget populære. Året 2021 har været præget 
af restriktioner og fravær af fast præst i Rørvig Kirke, noget der 
har gjort det til et stille år med aktiviteter for menigheden, men 
ikke et stille år for menighedsrådet.
2022 bliver året hvor Roskilde Stift skal have ny biskop. Vores 
nuværende biskop Peter Fischer Møller går på pension efter-
året 22. På nuværende tidspunkt er der 4 kandidater til embe-
det. Den ene Rasmus Nøjgaard der er sognepræst på Østerbro, 
kommer til vores kirke d. 22. feb. kl. 19 og holder et foredrag 
om Gudstjenestens Liturgi før, nu og i fremtiden. Mødet holdes 
i kirken og alle er velkomne. Til selve valget af biskop er det 
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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. 
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kyndelmisse med fløjtespil

menighedsråd, præster og 
provster der har stemmeret. 
Datoen for valget er endnu 
ikke fastlagt, men det bliver i 
løbet af foråret. 
Ombygning af præstegården 
trækker også ud, da der er 
opstået problemer med væg-
beklædning, isolering og op-
varmningskilde, samtidig med 
at det er en meget travl tid for 
vores håndværkere og mate-
rialepriser er stærk stigende. 
Heldigvis bliver tjenestede-
len i præstegården færdig, 
så Sten Hartung allerede fra 
indsættelsen kan begynde at 
arbejde i Rørvig Præstegård. 
Renovering af stengærdet 
sydvest for kirken er der kom-
met afslag på,  som er taget 
til efterretning, og så må vi se 
på, hvordan stengærdet lø-
bende kan vedligeholdes.                                                                 
Orgelombygning og udskift-
ning af døre til Sakristiet, Vå-
benhuset og Tårnet er projek-
ter der stadig arbejdes på.   
Projekter der skal ses på i det 
nye år er hvordan kirkegår-
den optimeres og hvordan 
gør vi livet omkring kirken 
mere levende og spændende. 

roskilde Stift 
1000 års jubilæum

For 1000 år siden – i 1022 
– blev bispesædet i Ros-
kilde nævnt ved navn for 
første gang!
Det fejres med en stor jubilæ-
umsfestlighed i weekenden 
den 28. til den 30. januar 2022.
Her kan man opleve histori-
ens vingesus, når der opføres 
middelalderdrama i Roskilde 
bymidte, nyde liv og vigør – 
og musikalske indslag – på 
jubilæumsmarked i Palægår-
den, hvor man kan købe en 
lang række produkter pro-
duceret i forbindelse med ju-
bilæet. Den lokale slagter fra 

Asnæs byder på jubilæum-
spølser, og lokale bryggerier 
sælger øl, cider og whisky.                                                                                                 
Overskriften for fejringen er 
”Kirke & Samfund i 1000 år” 
og alle er velkomne til at del-
tage i arrangementet. 

Onsdag den 2. februar kl. 
17 er der Kyndelmisseguds-
tjeneste i Rørvig Kirke, en 
gudstjeneste som er fælles 
for både Rørvig og Nykøbing 
sogne. Vi fejrer Jesu fremstil-
ling i Templet 40 dage efter 
jul, hvor den gamle Simeon 
tager Jesus-barnet i sin favn 
og siger, at barnet er ”et lys til 
åbenbaring for hedninger”. 
Kyndelmisse er nemlig en lys-
fest, hvor vi fejrer, at vi går 
mod lysere tider og at Jesus er 
det lys, som oplyser dit og mit 
liv, ja hele verden. Ved guds-
tjenesten medvirker fløjteni-
sten Isabella Hübener, som vil 
spille en række smukke, stem-
ningsfulde musikstykker, som 
afspejler midvinterens helt 
særlige stemning af vemod 
og fortrøstning, af længsel og 
lys. Deltagerne vil bl.a. kunne 
synge med på den klassiske 
midvintersalme ”Her vil ties, 
her vil bies” samt den mere 
folkelige sang ”Det er hvidt 
herude”. 

Åbningskoncert for 
vinterudgaven af 
nykøbing/rørvig 

jazzfestival i rørvig kirke

Tirsdag d. 28. december åb-
ner den netop afgåede for-
mand for Kulturudvalget i 
Odsherred Kommune, Gitte 
Hededam, Vinterudgaven af 
Nykøbing/Rørvig Jazzfestival 
i Rørvig Kirke.
Koncerten spilles af Kristian 
Jørgensen Kvartet. Det er jazz 
fra den absolut øverste hylde 
af dansk jazz, der på én gang 
rummer både varme, dybt 
swing og skønhed. Det er vio-
linen der - sammen med det 
klassiske jazz setup med pia-
no, bas og trommer - udgør 
sounden i Kristian Jørgensens 
Kvartet.
Med sig har den prisbeløn-
nede Kristian Jørgensen, som 
ofte kaldes for Svend Asmus-
sens arvtager, nogle af lan-
dets fornemmeste jazzmusi-
kere. Den nærmest ustyrligt 
boblende pianist Jacob Chri-
stoffersen, den sprudlende 
Thomas Fonnesbæk på bas 
og den elegante trommesla-
ger Zoltan Scörsz.
Repertoiret er “klassisk jazz”, 
det vil sige melodier af de 
store komponister som Ger-
schwin, Ellington med flere. 
Dertil Kristian Jørgensens 
egne numre samt danske - og 
brasilianske sange. Og måske 
der sniger sig et par jule/nyt-
års salmer ind i repertoiret ?
Koncerten starter kl. 15.00 og 
billetter kan købes på Billetto.
com fra d. 15/11. Entré DKK 

75. Evt. resterende billetter 
sælges ved indgangen til Kir-
ken fra kl. 14.15 på spilleda-
gen. I pausen kan der købes 
et glas vin.



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

  

 

Trundholm Tryk ✔ 59 31 50 03

Søndag 5. december    2. søndag i advent  kl. 10.30  Gunhild Als

Søndag 12. december  3. søndag i advent  kl. 10.30  Sten Hartung

Søndag 19. december 4. søndag i advent  kl.  10.30  Sten Hartung

Fredag 24. december  juleaften  kl.   14.30 og 16.00   Sten Hartung

Lørdag 25. december juledag  kl.  10.30  Sten Hartung

Søndag 26. december  2. juledag  kl.  9.00  Karin Bundgaard Nielsen

Lørdag 1. januar       Nytårsdag  kl.  16.00  Karin Bundgaard Nielsen

Søndag 2. januar      Hellig Tre Kongers Dag  kl.  10.30  Sten Hartung

Søndag 9. januar      1. s. e. H3K  kl.  9.00 Karin Bundgaard Nielsen

Søndag 16. januar    2. s. e. H3K  kl.  10.30  Sten Hartung

Søndag 23. januar    3. s. e. H3K  kl.  10.30  Gunhild Als

Søndag 30. januar    4. s. e. H3K  kl.  14.00  Sten Hartung

Onsdag 2. februar      Kyndelmisse  kl.  17.00  Sten Hartung

Søndag 6. februar      Sidste s. e. H3K  kl.  10.30  Karin Bundgaard Nielsen

Søndag 13. februar    Septuagesima kl.  9.00  Gunhild Als

Søndag 20. februar    Seksagesima  kl.  10.30  Gunhild Als

Søndag 27. februar    Fastelavn  kl.  10.30  Sten Hartung

Søndag 6. marts      1. s. i fasten  kl.  10.30  Sten Hartung

vinterens gudstjenester i rørvig kirke

rørvig menighedspleje

De indsamlede midler fra 
Rørvig Menighedspleje bli-
ver uddelt i julen, og de der 
er interesserede i at give 
et bidrag kan indsætte det 
på Menighedsplejens kon-
tonummer: reg. 3565  kon-
tonr.  3565416693

menighedsrådsmøder

Møder i menighedsrådet af-
holdes den anden tirsdag i 
hver måned ofte undtagen 
i juli og december.  Det vil 
sige 14. dec., 11. jan., 8. feb., 
8.marts. Møderne starter kl. 
19.00 og afholdes i konfir-
mandstuen, Herthavej 2.
Møderne er offentlige.


