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RØRVIG SOGN

KIRKEHILSEN
Foredrag med bispekandidat Per Vibskov
tirsdag 22. marts kl. 19 i kirken.

Foredraget har titlen ”Folkekirkens styrker og svagheder”. Der vil efterfølgende blive mulighed for
at stille spørgsmål til Per
Vibskov om hans bispekandidatur. Per Vibskov er 59
år og provst på Nørrebro og
sognepræst ved Simeon Sankt Johannes Sogn. Inden
han blev provst og sognepræst på Nørrebro, var Per
Vibskov præst ved Roskilde
Domkirke, hvor han blev en
meget afholdt prædikant,
som også var engageret i
Natkirken samme steds.

I et interview i Kristeligt
Dagblad er Vibskov blevet
kaldt en ”mangefacetteret teolog”, der med sine
egne ord er en tidehvervsaktivist, som har snuppet
”frimodigheden fra det
grundtvigske, andægtigheden fra det missionske og
ansvarligheden fra det tidehvervske”. Vibskov er oprindeligt uddannet blikkenslager, og med til billedet
af det kulørte menneske,
han er, hører også, at han er
bassist med forkærlighed
for jazz og rock og har medvirket på Roskilde Festival.

”Forårets salmer og sange”

- sangeftermiddag
torsdag 24. marts kl. 14 i kirken.

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

Denne eftermiddag skal vi synge en række af forårets
skønne salmer og sange. Sognepræst Sten Hartung
vælger en smuk buket af ord og toner fra både Højskolesangbog, Salmebog og de nye tillæg til salmebogen, som er kommet igennem de senere år. Bl.a. får
deltagerne mulighed for at synge med på Kaj Munks
”Blå anemone” og Simon Grotrians ”Guds nåde er en
vintergæk”. Halvvejs i forløbet byder menighedsrådet
på kaffe og kage i våbenhuset, så vi kan få smurt stemmerne og være klar til endnu en tørn inde i kirken. Organist Knud Wendelboe og kirkesanger Poul Thunbo
er klar ved orglet, og Sten Hartung introducerer sangene og binder eftermiddagen sammen. Alle er hjerteligt velkomne og husk: Enhver fugl synger med sit
næb. Tilmelding ikke nødvendig.

Kasserer
Marianne Poulsen

Hvid røg over Vig Bio

Kirkesanger
Poul Thunbo tlf. 28 93 19 69

Vi viser dramaet ”The Two Popes” med de berømte skuespillere Anthony Hopkins og Jonathan Pryce i hovedrollerne som
de to paver: Filmen handler om
to ældre, meget religiøse mænd,
nemlig den konservative og
strengt dogmatiske pave Benedikt, samt den kommende og
noget mere liberale pave Frans.
Filmen emmer af veloplagt dialog og morsomme replikudvekslinger de to mænd imellem. Men selvom dramaet er
morsomt, er der også alvorlige emner til diskussion. Efter visningen af filmen er der kaffe og kage i biografens
café, eftermiddagen afsluttes med en samtale om filmen,
som ledes af sognepræst Sten Hartung. Det koster 50 kr.
at deltage og alle er hjerteligt velkomne. Tilmelding til
Alice Sarp på aas@km.dk senest 31. marts.

Organist
Knud Wendelboe tlf. 26 25 18 52
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 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

kirkefilm lørdag 2. april kl. 13.30.

Sognecafemøde med for- ”Fortællinger i landskabet
fatter Charlotte Weitze
- Henrik Pontoppidan”
onsdag 27. april kl. 14
i konfirmandstuen.

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.
Jyllandsposten 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. Der er gratis adgang og tilmelding er ikke nødvendig.

lørdag 14. maj kl. 14 i kirken.

”Fortællinger i landskabet” om Henrik
Pontoppidan er det tredje arrangement
om kunstnere, der har levet og arbejdet i
Odsherred.
Ved arrangementet vil den ultimative Henrik Pontoppidan kender Flemming Behrendt fortælle om sit livslange arbejde med
Henrik Pontoppidans værker. Hvorefter vi
vil begive os ud på audio-walken om Henrik Pontoppidan i Sandflugtsplantagen.
Fortællinger i landskabet er lavet af Teater
BorderLine i samarbejde med BOK - Odsherred Biblioteker og Kulturhuse, Geopark Odsherred, Anneberg Kulturpark og
Foreningen Odsherreds Kunstmuseums
og Malergårdens venner.
Arr. er gratis. Der vil blive serveret kaffe og te.
Audio-walken er ca. 3 kilometer lang.
En audio-walk er en vandring, hvor man
går af en bestemt rute, mens man lytter til
en fortælling.
Husk smartphone og høretelefoner.

Døden er ikke et problem, der kan løses, men en byrde, der kan være tung at bære. For nogle så tung og ubærlig, at det kan være godt at dele den med andre…

Er du voksen, og har du mistet en af dine nærmeste, kan det være godt og livgivende at tale om din sorg, dine problemer
og det, der tynger.

Du har mulighed for at deltage i vores sorggruppe, og måske herigennem finde støtte til at komme videre med
dit liv. Møderne foregår i Konfirmandstuen ved Egebjerg Kirke.
Vi er to ledere af gruppen: Psykolog, Anne Thomsen og vikarierende sognepræst ved Egebjerg Kirke, Ebba
Neimann Rasmussen.
Du kan kontakte os for en forsamtale:
Anne Thomsen, tlf.: 20 16 48 86
Ebba Neimann Rasmussen, tlf.: 24 24 80 90 / 59 32 81 99

Gudstjenesteliste Rørvig Kirke marts-maj 2022
Søndag 6. marts
Søndag 13. marts
Søndag 20. marts
Søndag 27. marts
Søndag 3. april
Søndag 10. april
Torsdag 14. april
Fredag 15. april
Søndag 17. april
Mandag 18. april
Søndag 24. april
Søndag 1. maj
Søndag 8. maj
Fredag 13. maj
Søndag 15. maj
Søndag 22. maj
Torsdag 26. maj
Søndag 29. maj
Søndag 5. juni
Mandag 6. juni

1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske
St. Bededag
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kr. Himmelfartsdag
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag

Nyt fra menighedsrådet
Der er mange bolde i luften i menighedsrådet,
men de skal nok blive grebet hen af vejen.
Noget meget glædeligt er, at renoveringen af
Rørvig Præstegård er lige ved at gå i gang. Projektet er godkendt og økonomien er på plads.
Der var indbudt 4 hovedentreprenører, heraf
to lokale som desværre begge sprang fra pga
de mange arbejdsopgaver vores håndværkere
har for tiden, og de ville ikke kunne gå i gang
før til efteråret, og til den tid bor Sten Hartung
forhåbentlig i præstegården. Varmekilden i
præstegården er forberedt til tilslutning til
varmeværket når det bliver aktuelt.

Arbejdet med renovering af orglet i kirken forløber som det skal. Vi har endnu ikke fået tidsplanen for arbejdet i kirken, men forarbejdet
hjemme på orgelbyggerens værksted går som
planlagt. Der vil under ombygning af orgelet
i kirken blive taget hensyn til at de kirkelige
handlinger, så de ikke bliver berørt.

kl. 10.30
Henv. Nyk. kl. 9
kl. 14.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 17.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 10.30
kl.

9.00

Sten Hartung
Karin Bundgaard Nielsen
Sten Hartung
Sten Hartung
Sten Hartung
Gunhild Als
Sten Hartung
Sten Hartung
Sten Hartung
Karin Bundgaard Nielsen
Gunhild Als
Sten Hartung
Sten Hartung
Sten Hartung (Konfirmation)
Karin Bundgaard Nielsen
Sten Hartung
Sten Hartung
Gunhild Als
Karin Bundgaard Nielsen
Sten Hartung

I to år har Covid-19 spændt ben for mange
arrangementer og gjorde også, at vi måtte
udsætte cafemødet med forfatter Charlotte
Weitze til april måned. Vi glæder os alle til, at
der bliver aktiviteter i præstegården igen, og
satser på, at der i efteråret holdes cafemøder
og filmaftener, hvis der er interesse for det. Vi
er i menighedsrådet åbne for forslag og håber
også, at der er frivillige der har lyst til at hjælpe
ved diverse arrangementer, så sig endelig til
enten til Sten Hartung eller til et af menighedsrådsmedlemerne.
Valget til ny biskop for Roskilde Stift er gået i
gang. I Rørvig Kirke har en kandidat været på
besøg, den 22. feb. var Rasmus Nøjgaard her
og den 22. marts kommer Per Vibskov Nielsen
og holder foredrag om “Folkekirkens styrker
og svagheder”. Indtil nu har fire meldt deres
kandidatur til posten som ny biskop, men først
d. 22. marts er der deadline for opstilling. Den
nye biskop tiltræder d. 1. sept.
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