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Nyt fra menighedsrådet
Sommeren står for døren, en årstid de 
fleste af os glæder sig til - en tid med lys 
og varme.
I menighedsrådet glæder vi os også til, 
at der kan åbnes op for arrangementer 
i kirken og i konfirmandstuen.   Den 24. 
marts var der Forårets samler og sang 
i kirken med 35 deltagere og den 27. 
april var forfatter Charlotte Weitze i 
konfirmandstuen, hvor hun fortalte om 
sit forfatterskab, et arrangement med 
20 tilhørere, det viser at det har været 
savnet, at der sker aktiviteter i kirken 
og i konfirmandstuen.
Ombygning/udvidelse af orglet er en-
delig tæt på at være afslutet og onsdag 
d. 15. juni er der endelig indvielse af or-
glet, en dag der har været set frem til 
længe.                  
Ombygningen af orglet er blevet betalt 
af Vagn Egeskovs Fond. Fonden blev 
oprettet efter Vagn Egeskov Larsens 
død i 2007, hvor kirken blev betænkt 

i arven. Vagn boede på en slægtsgård 
i Nørrevang, og efterlod ingen nære 
slægtninge. Vagn var meget aktiv i lo-
kal livet i sognet og var i en årrække 
formand for menighedsrådet. Pengene 
i fonden skal bruges til indvendig ve-
dligeholdelse og anskaffelser i Rørvig 
Kirke. 
Ombygning af præstegården er i fuld 
gang, og vi håber at vores præst Sten 
Hartung kan flytte ind i en nyrenoveret 
præstegård omkring 1. august. Om-
bygningen er blevet lidt forsinket pga 
problemer med levering af byggemate-
rialer. Præstegården blev bygget i 1925, 
men bliver nu gemmenrenoveret til nu-
tidens standard. 
Henover sommeren er der planlagt flere 
musikarrangementer som er omtalt her 
i bladet, og til efteråret bliver der igen 
afholdt cafemøder, men det vil blive om-
talt i vores næste kirkeblad som vil ud-
komme omkring 1. september. 

Gudstjenesteliste Rørvig Kirke juni-august 2022

Orgelindvielse med Flemming Dreisig 

Valdemarsdag onsdag 15. juni kl. 19.30.

Efter en længere renoveringsperiode er vo-
res orgel nu opgraderet og klar til brug, og det 
fejrer vi med en orgelkoncert med Flemming 
Dreisig, som bl.a. er tidligere domorganist ved 
Københavns Domkirke og pt. organist i Lumsås 
og Odden. Flemming Dreisig vil spille et blandet 
program med klassisk orgelmusik, der vil være 
fællessang, og efter koncerten byder menigheds-
rådet på en forfriskning i våbenhuset eller uden 
for kirken, hvis det er godt vejr.

Flemming Dreisig

Søndag 5. juni              Pinsedag Kl.  10.30 Karin Bundgaard Nielsen
Mandag 6. juni            2. pinsedag Kl.  9.00 Sten Hartung
Søndag 12. juni            Trinitatis Kl.  10.30 Sten Hartung
Søndag 19. juni            1. s. e. trin. Kl.  9.00 Karin Bundgaard Nielsen
Søndag 26. juni            2. s. e. trin. Kl.  10.30 Sten Hartung
Søndag 3. juli               3. s. e. trin.   Kl.  10.30 Sten Hartung
Søndag 10. juli             4. s. e. trin.  Kl.  10.30 Karin Bundgaard Nielsen
Søndag 17. juli             5. s. e. trin.  Kl.  9.00 Gunhild Als
Søndag 24. juli             6. s. e. trin. Kl.  10.30 Gunhild Als
Søndag 31. juli             7. s. e. trin.  Kl.  9.00 Sten Hartung
Søndag 7. august         8. s. e. trin.   Kl.  10.30 Sten Hartung
Søndag 14. august       9. s. e. trin.   Kl.  9.00 Karin Bundgaard Nielsen
Søndag 21. august       10. s. e. trin. Kl.  11.00 Friluftsgudstjeneste 
    på Sandskredet
Søndag 28. august       11. s. e. trin. Kl.  10.30 Sten Hartung

Sandskred og sensommer–
friluftsgudstjeneste 
21. august kl. 11.
Kom og nyd den nordlige del af prov-
stiets årlige friluftsgudstjeneste, en 
udendørs gudstjeneste midt i Skabe-
rens prægtige natur, i år på Sandskre-
det i Kongsøre Skov med et herligt ud-
blik til Isefjordens vande. 
Ved gudstjenesten medvirker præster, 
gravere, kirkesangere og organister 
fra alle kirkerne i det nordlige Odsher-
red. Efter gudstjenesten byder Ods-
herred Provsti på en kop dampende 
suppe med brød til. Husk tøj til vejret! 
Arrangementet er gratis og kræver 
ikke tilmelding. 

Den engelske renæs-
sance i ord og toner
William Shakespeares 
sonetter & lutsange af 
bl. a. John Dowland
torsdag 25. august kl. 19.
Denne sensommeraften står i den en-
gelske renæssances tegn. I et samspil 
mellem ord og toner vil vi præsentere 
nogle af denne epokes betydelige nav-
ne inden for musik og litteratur.
Sognepræst Gunhild Als vil læse sonet-
ter af William Shakespeare - lyriske 
digte om kærlighed, skønhed, dødelig-
hed, utroskab og jalousi. 
Organist Knud Wendelboe (guitar) og 
kirkesanger Christine Loch (sang) vil 
fremføre inderlige og melankolske lut-
sange af bl. a. John Dowland og Thomas 
Campion.
Musik og poesi i smuk forening.
Vi byder på et forfriskende glas vin el-
ler vand undervejs.
Der er gratis adgang til arrangementet.  
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Kirkebilen
Kirkebilen har skiftet navn: Den hedder 
nu FLEXTUR og den kører til gudstje-
nester og sognemøder. Den bestilles på 
tlf.: 70 26 27 27 (Man skal ved bestil-
ling 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

Fælles Sankt Hans-aften 
i Nykøbing Kirke
torsdag 23. juni kl. 17.30.
Vi fejrer Sankt Hans med en festlig og stemningsfuld 
musikgudstjeneste, hvor de to dygtige musikere Chri-
stine Raft, piano, og Ida Nørholm, cello, medvirker. 
Sammen vil de fremføre en række musikstykker, der 
udtrykker midsommerens helt særlige stemning af 
længsel, vemod og forventning, bl.a. Rachmaninovs 
underskønne ”Vocalise”. Ved gudstjenesten får menig-
heden også mulighed for at synge en række af mid-
sommerens elskede sange og salmer som f.eks. ”Det 
dufter lysegrønt af græs” og ”En yndig og frydefuld 
sommertid”. Og naturligvis skal vi også høre evange-
liet om Johannes Døberen, som er det naturlige midt-
punkt i fejringen af Sankt Hans og som har lagt navn til 
dagen. Gudstjenesten giver mulighed for et pusterum, 
inden vi hver især begiver os ud i sommerlandskabet 
for at samles ved Sankthansbålene, der vil stå som ly-
sende bavner langs vores kyster.

Ida Nørholm og Christine Raft

Geoparkfestival - 
pilgrimsvandring i 
fællespastoratet: 
Fredag 1. juli kl. 15.

Klassisk sommer-
koncert med Andreas 
Brantelid m. fl. 
søndag 10. juli kl. 16.
Som det efterhånden er en tradition i 
Rørvig Kirke, får vi besøg af cellisten 
Andreas Brantelid.
Han udgør sammen med Jakob Lorent-
sen på orgel/piano og sopranen Mo-
nica Stevns en yderst velspillende trio, 
som vil fremføre et blandet klassisk 
program. 
Billetter kan købes hos Jørgen Hansen, 
Løvstræde 5, Rørvig, mobil 21799102.

Andreas Brantelid

Sommerjazz med 
brasilianske toner
søndag den 31. juli kl. 16.
Sprød akustisk guitar komplemente-
res af luftig sax/fløjte og understøttes 
af dansende kontrabas.
Det kommer til at swinge, når Rørvig 
Kirke på den sidste dag i juli gæstes af 
en yderst kompetent trio bestående af 
danske Christina von Bülow på sax/
fløjte - brasilianeren Caio Macio San-
tos på akustisk guitar samt vores egen 
Morten Ankarfeldt på kontrabas. 
Der er fri entré til koncerten.

Kirkernes teologiske trio, Gunhild Als, 
Sten Hartung og Karin Bundgaard Niel-
sen samt korsanger i Nykøbing, Chri-
stine Loch, glæder sig til endnu engang 
at invitere menighederne på vandretur 
mellem fællespastoratets to sogne: Rør-
vig og Nykøbing, en tur på ca. 10 kilo-
meter. Denne gang begynder vi med en 
udsendelsesandagt i Rørvig Kirke og går 
derefter igennem det smukke landskab 
mod Nykøbing Kirke, hvor der vil være 
en modtagelsesandagt. Dagen slutter 
med et fælles måltid i menighedshuset 
i Nykøbing, inden man går hver til sit. 
Billetter til turen koster kr. 75,- og kan 
købes via Geoparkfestivalen. Morten Ankarfeldt

Koncert med 
Duo Mischa
torsdag 4. august kl. 19.30.

Duo Mischa er en violin og accordeon 
duo, som spiller klassisk musik med 
et folkeligt element. 
Duoen består af accordeonist Ju-
lie Holmegaard Schade og violinist 
Astrid Mikaelyan, som blev ført sam-
men af deres fælles temperaments-
fulde spillestil og dybe kærlighed for 
at formidle klassisk musik med klare 
folkelige elementer. Duoen gjorde sig 
især bemærket i 2016, da de vandt 1. 
prisen ved den internationale accor-
deonkonkurrence PIF-2016 i Castelfi-
dardo i Italien. 
Duoen udtaler selv: ”Vi er kendte for 
vores udadvendthed, temperament 
og nærvær på scenen, da vi er en pas-
sioneret duo som søger at suge pub-
likum ind i musikkens følelsesverden 
ved at udspille den med krop, mimik 
og musikalsk indlevelse”.
Duo Mischa byder denne aften i Rør-
vig Kirke på en storslået rejse igen-
nem forskellige epoker med musik af 
komponister som bl.a. norske Edvard 
Grieg, danske Jakob Gade og argen-
tinske Piazzolla. 
Der er gratis adgang.

Duo Mischa


