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Operatoner og midsommerstemning
– koncert med ungt talent fredag 30. juni kl. 19.30.

Denne aften får vi besøg af et ungt 
talent, sangerinden Sara Amalie 
Heise, som er mezzosopran og til 
daglig bor og virker i København.
Hun går på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, hvor hun 
arbejder bredt funderet med for-
skellige discipliner indenfor mu-
sikken.
Foruden at dirigere folkekoret 
i Sankt Markus Kirke på Frede-
riksberg virker Sara i en lang 
række projekter freelance, f.eks. 
HELIOS-kollektivets opførelse 
af Matthæuspassionen samt en-
sembleprojekter med Peter Han-
kes VOCES Academy. Hun er en 
erfaren solo- og ensemblesanger, 
der trives i krydsfeltet mellem de 
musikalske instrumenter og di-
scipliner og altid søger at sætte 
musikkens udtryk over hendes eget. Hun har et særligt forhold til kirke- og kor-
musikken, som har fulgt hende livet igennem, bl.a. i DR Pigekoret, hvor hun stop-
pede i 2021.
Programmet byder både på et mere klassisk repertoire samt på traditionelle dan-
ske sommersange, og der vil også være mulighed for fællessang.

”Kom maj, du søde 
milde”
- sangeftermiddag i kir-
ken onsdag 17. maj kl. 14.

Gudstjenesteliste Rørvig Kirke april-juli 2023

2. april            Palmesøndag kl. 10.30  Gunhild Als
6. april            Skærtorsdag  kl.  17.00  Sten Hartung
7. april            Langfredag  kl.  10.30  Sten Hartung
8. april             kl. 14.00  Sten Hartung (gudstj. på russisk)
9. april            Påskedag  kl.  10.30  Sten Hartung
10. april          Anden påskedag  kl. 9.00  Karin Bundgaard Nielsen
16. april          1. s.e.p  kl. 10.30  Sten Hartung
23. april          2. s.e.p  kl. 10.30  Karin Bundgaard Nielsen
30. april          3. s.e.p  kl. 10.30  Sten Hartung
5. maj            Bededag  kl. 10.30  Sten Hartung (konfirmation)
7. maj           4. s.e.p kl. 10.30  Gunhild Als
14. maj          5. s.e.p  kl. 9.00  Karin Bundgaard Nielsen
18. maj          Kristi Himmelfartsdag  kl. 10.30  Sten Hartung
21. maj         6. s.e.p kl. 9.00  Sten Hartung
28. maj        Pinsedag kl. 10.30  Sten Hartung
29. maj          Anden pinsedag  Henv. Nyk. 10.30 Karin Bundgaard Nielsen
4. juni            Trinitatis søndag  kl. 9.00  Sten Hartung
11. juni          1. s.e.t  kl. 10.30  Sten Hartung
18. juni         2. s.e.t kl. 10.30  Karin Bundgaard Nielsen
25. juni          3. s.e.t  kl. 9.00  Sten Hartung
2. juli            4. s.e.t  kl. 10.30  Sten Hartung
9. juli            5. s.e.t  kl. 9.00  Gunhild Als
16. juli         6. s.e.t kl. 10.30  Gunhild Als
23. juli    7. s.e.t       kl. 9.00  Gunhild Als
30. juli          8. s.e.t  kl. 10.30  Sten Hartung

Vi synger foråret ind og løfter røsterne med 
en fin række af vore allerskønneste forårs-
sange og salmer. Der kræves ingen særlige 
forudsætninger for at deltage i sangefter-
middagen andet end sangglæde - og vi ved 
jo, at ”enhver fugl synger med sit næb”. Or-
ganist Knud Wendelboe er klar ved klave-
ret, kirkesanger Poul Thunbo synger for, og 
sognepræst Sten Hartung binder sangene 
sammen. Vi skal selvfølgelig synge ”Kom 
maj, du søde milde”, ”Det er forårog alting 
skæres ned”, ”Nu blomstertiden kommer” 
og mange andre forårssange og salmer. I 
pausen byder menighedsrådet på kaffe/
the og kage. Tilmelding til arrangementet 
er ikke nødvendig og alle sangglade sjæle 
er velkomne. 

Sara Amalie Heise.

Nyt fra menighedsrådet
Marts er årets første forårsmåned, og man 
kan virkelig mærke, at dagene er blevet læn-
gere og d. 20. marts er det allerede jævndøgn.
I menighedsrådet nyder vi, at der er kommet 
gang i aktiviterne omkring kirken. Her i år 
har der  været 2 velbesøgte Sognecafemøder. 
I januar hørte vi om Kong Frederik d. 8. En 
meget spændende foredrag om den lidt 
oversete konge i den danske kongerække, 
da det kun blev til seks år som regent. I feb-
ruar havde vi et foredrag om Ensomhed, og 
hvad den enkelte kan gøre for at bekæmpe 

og forebygge ensomhed. To spændende og 
meget forskellige foredrag. 
Den 2. februar var det Kyndelmisse og  un-
der Gudstjenesten medvirkede fløjtenist 
Maria Steinaa. Efter Gudstjenesten var der 
fællesspisning i konfirmandstuen, hvor alle 
stole var besat og alle nød, at der var mu-
lighed for at mødes til spisning igen. 
Studiekredsen med Dostojevskijs roman 
Brødrene Karamazov har også været en 
succes. Så det er bare så dejligt, at vores ak-
tiviteter starter op igen.
Brantelid- kocerten, som er blevet en tradi-
tion ved Rørvig Kirke, bliver fredag d. 21. juli 
kl. 16. Der kommer nærmere herom senere. 
Ved kirken er belægningen fra hovedlågen 
og op til kirken lagt om, og samtidig blev 
indgangen til kirken hævet, så det ikke læn-
gere er nødvendigt med en rampe udenfor 
Våbenhusdøren. Rampen indenfor er forny-
et, så døren kan lukkes selvom rampen er 
der. En stor lettelse for vores personale.
Solfilmen på vinduerne mod syd er nu ud-
bedret, hvilket giver et kønnere lysindfald.
Vores orgel, som blev indviet i juni sidste 
år efter ombygningen skal nu renses, da 
der er konstateret begyndende skimmels-
vamp. En proces der vil tage ca. 14 dage, 
og det kom lidt uventet, at det allerede skal 
ske så kort efter indvielsen. 
Vores gravermedhjælper har fået nyt arbej-
de som graver ved Gislinge kirke, og vi øn-
sker Nathalie tillykke med hendes nye job, 
hun vil blive savnet ved Rørvig Kirke.
Vær opmærksom på at vores nye nummer 
af Kirkehilsen dækker over fire måneder og 
ikke kun tre, som det hidtil har væeret ko-
tume, og dermed kun udkommer tre gange 
om året. 
Omdeling af Kirkehilsen fungerer ikke godt. 
Normalt skal det omdeles med Ugeavisen 
for Odsherred  førstkommende omdeling 
efter Kirkehilsen  er udkommet. Hvis man 
ikke modtager bladet ligger det i Kirken 
og på Bibliotekket. Der arbejdes på om der 
kan findes en løsning, så alle modtager det 
i postkassen. Der er også mulighed for at gå 
på vores hjemmeside og læse bladet.
Birte Pallesen

Sommerkoncert
med Andreas Brantelid og co. fredag 21. juli kl. 16.
Atter engang er det en stor glæde at kunne åbne kirkens døre for en gruppe af fremragende 
musikere - Andreas Brantelid, cello, Jakob Lorentzen, klaver og orgel samt Monica Stevns, so-

pran, som vil frem-
føre et blandet klas-
sisk program. Efter 
koncerten byder 
menighedsrådet på 
et glas vin/vand i vå-
benhuset eller uden 
for kirken, hvis det 
er godt vejr. Det ko-
ster 250 for en billet 
- men børn kommer 
gratis ind. Billetter 
bestilles hos Jørgen 
Hansen, Løvstræde 
5, tlf. 2179 9102. 



RØRVIG SOGN
Sognepræst Sten Hartung
Herthavej 2
Tlf. 59 91 80 36  Mail: shj@km.dk 
Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 10-11.

Sognepræst Gunhild Als (kbf). 
Tlf. 24260168. Mail: gua@km.dk

Sognepræst/provst 
Karin Bundgaard Nielsen. 
Tlf. 59919003. Mail: kbn@km.dk

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: 
Sten Hartung

Tryk: Trundholm Tryk,  4560 Vig

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

Kirkefilm i Vig Bio
Lørdag 1. april kl. 13-16
I år viser vi Katrine Brocks 
helt aktuelle film fra 2023 
”Den store Stilhed”.
29-årige Alma lever et 
stille liv i et moderne ka-
tolsk kloster og skal til at 
aflægge sine evige løfter 
som nonne, da hendes 
storebror Erik uven-
tet opsøger hende efter 
mange års adskillelse. 
Erik vil have sin del af ar-
ven fra deres afdøde far, 
men hans tilstedeværelse 
åbenbarer en mørk hem-
melighed, som Alma har gjort alt for at skjule. I takt med at 
ceremonien nærmer sig, bliver Alma hjemsøgt af minder 
og tvivl, og hun har pludselig svært ved at mærke den Gud, 
som hun har satset på skulle frelse hende. ”Den store stil-
hed” stiller også det afgørende spørgsmål, hvad det egentlig 
er, der fører os tæt på Gud. Filmen er beriget med en lang 
række fremragende skuespillerpræstationer, således den 
unge nordmand Kristine Thorp som Alma, Elliott Crosset 
Hove som hendes bror Erik og Karen Lise Mynster som klo-
sterets priorinde. 
Efter filmen bydes på kaffe og kage i biografens café og her-
efter faciliterer sognepræst Sten Hartung en samtale om 
filmen i biografsalen.
Deltagerbetaling kr. 50,- for kaffe og kage. Tilmelding til 
Alice Sarp på Odsherred Provsti på aas@km.dk senest 30. 
marts 2023. 

På Herrens mark
pilgrimsvandring mellem 
Nykøbing og Rørvig Kirke 
lørdag 15. april kl. 10.

Пасхальная служба 
на русском языке 
для украинских 
беженцев
Пасхальная суббота 8 
апреля в 14 в церкви 
Рёрвиг.
Все украинские беженцы в 
Odsherred приглашены на пас-
хальную службу в церкви Рёр-
виг. Богослужение будет про-
ходить под председательством 
приходского священника Сте-
на Хартунга на русском язы-
ке. Служба не православная, а 
адаптированная евангельская, 
которая потом просто совер-
шается на русском языке. Будет 
прочитано Пасхальное Еванге-
лие, а также у участников будет 
возможность помолиться Отче 
наш и Символ веры на родном 
языке. И, конечно же, мы также 
будем молиться о мире и пре-
кращении всех ужасов и стра-
даний войны. После службы на 
крыльце предлагается чашка 
кофе с пирожным.

Påskegudstjeneste
på russisk for ukrainske 
flygtninge
Påskelørdag 
8. april kl. 14 i Rørvig Kirke
Alle ukrainske flygtninge i Odsherred 
inviteres til påskegudstjeneste i Rørvig 
Kirke. Gudstjenesten forestås af sogne-
præst Sten Hartung og vil blive celebre-
ret på russisk. Gudstjenesten er ikke 
en ortodoks gudstjeneste, men en til-
lempet evangelisk gudstjeneste, som så 
blot fejres på russisk. Påskeevangeliet 
vil blive læst og deltagerne vil også få 
mulighed for at bede med på Fader vor 
og trosbekendelsen på deres moders-
mål. Og naturligvis vil vi også bede for 
fred og ophør af alle krigens rædsler og 
lidelser. Efter gudstjenesten bydes på 
en kop kaffe og kage i våbenhuset. 

Sognecafémøde - 
Anna Schram Vejlby
om maleren Jens Juel 
onsdag 19. april kl. 14.
Jens Juel er en af de store malere i 
dansk kunsthistorie. Han mestrede 
1700-tallets pastel og pudder til per-
fektion og ramte plet med sine præcise 
personskildringer. Hans rige livsværk 
viser en teknisk dygtig kunstner med 
sans for virkeligheden. Juel grundlagde 
sit europæiske udsyn på sin ungdoms 
rejser til Tyskland, Italien, Frankrig og 
Schweitz. Han lod sig inspirere af tidens 
største internationale navne og blev 
selv kunstner af deres format, samtidig 
med at hans værker for altid er blevet 
en del af det danske DNA. Kendt og el-
sket er f.eks. ”Det rybergske Familiebil-
lede” og hans mange portrætter af kon-
gefamilien.
Anna Schram Vejlby (f. 1979) er mag.art. 
og Ph.D. i kunsthistorie. Hun er direktør 
ved Fuglsang Kunstmuseum og tidli-
gere museumsinspektør ved Ny Carls-
berg Glyptotek, Den Hirschsprungske 
Samling og Ribe Kunstmuseum. Hun 
har specialiseret sig i dansk kunst 
1750-1900 med fokus på portrættet og 
følelser i lyset af skiftende tiders men-
neskesyn og idealer.

Vi mødes i Nykøbing Kirke kl. 10, hvor 
der vil være en kort udsendelsesand-
agt og hvor rammerne for dagens 
vandring vil blive beskrevet. Herefter 
vandrer vi gennem Rørvighalvøens 
smukke landskab ud til den lysende 
gule Rørvig Kirke, hvor der vil være 
en modtagelsesandagt ved sogne-
præst Sten Hartung. Derefter bydes 
på et let måltid og en forfriskning. Ru-
ten har en længde på ca. 8 kilometer. 
Det er gratis at deltage i pilgrimsvan-
dringen og der kræves ingen tilmel-
ding. Eneste forudsætning for at del-
tage er, at man kan gå 4 kilometer i 
timen - og søger pilgrimsvandringen 
som ”rum for fordybelse”. Transport 
til og fra vandringerne er op til del-
tagerne selv, ligesom deltagerne selv 
medbringer evt. drikkelse til turen. 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til 
dagens tovholder Flemming Petersen 
på 2046 7339. Jens Juel: Det rybergske Familiebillede.

Carl William Svenstrup Kaas
Jasmin Voss
Victoria Anemone Petersen
Ditlev Freddy Gade
Nynne Lene Hansen
Anton Boye Pedersen
Isabella Philippa Helmo Madsen
Bjørk Hvid Orbesen

Konfirmation 5. maj kl. 10.30:
Katinka Skydsgaard
Jon Grønborg Pedersen
Johan Hummelgaard
Magnus Suadicani
Flint Halfdan Tanner
Iben Birch
Carl-Zeffer Harttung

Menighedsrådsmøder:
11. april kl. 19

9. maj kl. 19
13. juni kl. 19


