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KIRKEHILSEN
Sognecafémøde 
- Opera i guldalderens København
14. september kl. 14 i præstegården.

I begyndelsen af 1800-tal-
let synger Det Kongelige 
Teaters skuespillere Mo-
zart uden nogen særlig 
uddannelse – med kun 

Henrik Engelbrecht – foto Mathias Bojesen.

meget få prøver og for 
nogles vedkommende i 
en evig brandert. Hvis de 
pjækker fra prøverne, ri-
sikerer de at ryge i fæng-

sel. Kongen smider lan-
dets førende operasan-
ger helt ud af landet, da 
han tager rollen som Don 
Juan lidt for bogstaveligt 
overfor en af prinses-
serne på Amalienborg. 
Operaeksperten Henrik 
Engelbrecht fortæller le-
vende og engageret om 
dengang ordensmagten 
også havde travlt på til-
skuerpladserne og når 
københavnerne købte 
teaterbilletter; der var 
fysisk kamp om at få fat i 
de eftertragtede billetter, 
og der var tit slagsmål ef-
ter forestillingerne. Tag 
med i det iskolde og stin-
kende teater, hvor pub-
likum spiser den med-
bragte mad undervejs i 
forestillingerne, og drik-
ker rigeligt med brænde-
vin til … når de altså ikke 
skal koncentrere sig om 
at smide rotterne ud af 
deres loger.



Sognecafémøde - Biodiversitets-
krisen - hvad gør vi?
19. oktober kl. 14.
VI befinder os i en periode af Jordens historie hvor mennesket 
for første gang nogensinde har direkte indflydelse på økosyste-
merne. Og det er en kedelig indflydelse. 75% af Jordens over-
flade er i dag påvirket af mennesker, og over 1 mio arter af vilde 
dyr, planter og svampe vil uddø, hvis ikke vi gør noget. Der har 
ledt til dét nogle forskere kalder den 6. masseuddøen. Men hel-
digvis kan vi vende biodiversitetskrisens negative kurve hvis vi 
vil. Men det kræver en indsats. Og her kan alle være med, men vi 
må lytte til forskerne. Biolog Thor Hjarsen har gennem en lang 
karriere arbejdet for na-
turen i verden, i Grønland 
og i Danmark, og giver her 
et overblik over naturens 
tilstand og hvad der gø-
res også herhjemme for 
naturen skyld. Hør om de 
globale udfordringer, de 
politiske aftaler, de truede 
sommerfugle og de hjem-
lige naturnationalparker.  
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Sognecafémøde – Håb og 
handling gennem 100 år
16. november kl. 14 i præstegården.
Vi får besøg af Christian Balslev-Olesen, teolog og tidligere ge-
neralsekretær for Folkekirkens Nødhjælp. 
Fortællinger om 100 års nødhjælp og udvikling blandt klo-
dens mest udsatte mennesker. Som den ældste nødhjælps- og 
udviklingsorganisation med danske rødder kan Folkekirkens 
Nødhjælp i år markere 100 års arbejde med håb og handling. 
Christian Balslev-Olesen der har været både generalsekretær 
og landechef i Afrika for Folke-
kirkens Nødhjælp deler denne 
eftermiddag nogle af sine erfa-
ringer med at hjælpe menne-
sker i nød.  
Folkekirkens Nødhjælp er hi-
storien om, at det er muligt 
at hjælpe mennesker i nød og 
skabe bæredygtig forandring i 
verden.



Konfirmationen 

Store Bededag den 13. maj.
På en dejlig Store Bededag blev 10 skønne, 
unge mennesker konfirmeret i Rørvig Kirke:
Silas Bjerregaard, Agnes Salkvist Jespersen, 
Bjørk Liv Højland, Ruben Helmer Christensen, 
Hugo Hartkorn Geraldi, Sylvester Storm Ør-
sted Warnecke, Anna Koblauch Kovach, Sofus 
Dillon Jensen, Merle Brandrup Lützhøft, Aya-
Cecilia Heitmann Garate.

Provstiets Kirkemusikfestival 
- en eftermiddag med piano 
og bratsch - i kirken 
lørdag 22. oktober kl. 15.

Rørvig Kirke bidrager til Kirkemusikfestivalen 
med en klassisk koncert, hvor de to dygtige, 
unge musikere som udgør ”Duo Alba”, Johan-
nes Pihl, bratsch, og Rasmus Sørensen, piano, 
medvirker. Den unge Duo Alba fandt sammen 
på Det Kongelige Danske Musikkonservatori-
um, hvor de mødtes om det fælles mål at skabe 
billeder og fortælle historier med musikken. 
Koncertens program består derfor af udvalgte 
stemningsfyldte værker. Først de melankol-
ske og indadvendte satser for solobratsch fra 
Bachs suite i d-mol. Dernæst Brahms’ bru-
sende sonate i Es-dur efterfulgt af uddrag af 
Prokofievs billedrige musik til historien om 
Romeo og Julie, før koncerten rundes af med 
den smukke Méditation fra Massenets opera 
”Thaïs”. Der er gratis adgang til koncerten.

Efterårets salmer og sange 

- sangeftermiddag i kirken
onsdag den 26. oktober kl. 14.
Mens bladene daler af træerne derude i natu-
ren, samles vi i kirkens lune indre og synger 
en række af efterårets allerbedste og skøn-
neste salmer og sange. Vi synger både fra 
Højskolesangbogen og Salmebogen og de nye 
salmebogstillæg, og eftermiddagen bindes 
sammen af sognepræst Sten Hartung, kirke-
sanger Poul Thunbo og organist Knud Wen-
delboe. I pausen byder menighedsrådet på 
kaffe/the og kage i våbenhuset. Så hjerteligt 
velkommen til en høststund i sangens tegn.

Menighedsmøde efter højmessen 
11. september kl. 10.30.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet 
på kaffe og kage i våbenhuset, og heref-
ter vil menighedsrådet fortælle om rådets 
arbejde, bl.a. om økonomi, kirkegården, 
kommende arrangementer og visioner for 
fremtiden. Som et lille landsogn med få ind-
byggere har vi en tilsvarende lille økonomi, 
men vi har samtidig mange kirkelige hand-
linger og også et ønske om aktiviteter for 
sognets beboer og landliggere i både kirke 
og præstegård. Så hvordan får vi det hele til 
at hænge sammen? 

Høstgudstjeneste 
18. september kl. 10.30.
I en smukt pyntet kirke fejrer vi, at høsten 
er kommet godt i hus - vi synger de skønne 
efterårssalmer, og traditionen tro bærer 
årets konfirmander høstofferet ind i kirken 
fra de lokale marker og haver og sætter det 
frem, så vi kan nyde synet af Guds gode ga-
ver under gudstjenesten.



Trundholm Tryk ✔ 59 31 50 03

Nyt fra menighedsrådet
Sommeren er ovre og vi står overfor et efter-
år, hvor naturen viser os, hvor smuk den kan 
være med sin mangfoldighed af farver.
Mangfoldigheden skal vi også have indenfor 
kirkelivet. Vi skal gerne have forskellige akti-
viteter i gang.  Både i kirken og i konfirmand-
stuen.  Vores cafeeftermiddage i konfirmand-
stuen kommer for alvor i gang her til efteråret 
med en række spændende foredragsholdere. 
Søndag d. 11. sept. efter højmessen vil me-
nighedsrådet afholde et møde med menigheden 
i kirken. Her vil vi fortælle, hvad der er sket i og 
omkring kirken det sidste halvandet år, og hvad 
planer der er fremover. Der bliver mulighed for 
at menigheden kommer frem med ønsker og 
kommentarer om kirkelivet. 
Den 15. juni havde vi indvielse af vores nyom-
bygget orgel hvor  Flemming Dreisig gav kon-
cert. En koncert der viste, at vi i Rørvig Kirke 
har fået et orgel med rigtig mange facetter. 
Vores præstegård er også endelig blevet om-
bygget og Sten Hartung er flyttet ind. Halvandet 
år gik der næsten fra Ida Willert gik på pension 
og til vi attter fik en herboende præst i Rørvig. 
Både ombygning af orgel og af præstegården 
har taget mange ressourcer, især vor kirke-

værge Thøger B. Beknes har ydet en kæm-
peindsats. Tak for det Thøger. 
I sommerens løb har der været tre koncerter. 
Koncert med Andreas Brantelid er blevet tra-
dition i Rørvig Kirke og den var igen i år total 
udsolgt, derudover har der været  to lidt min-
dre koncerter, som også var uhyre velbesøgte. 
Kirkerummet er et fantastisk sted at afholde 
koncert, da lyden bliver så anderledes. 
Et nyt stort projekt vi i menighedsrådet skal 
i gang med i løbet af efteråret er udvikling af 
kirkegården. Det er vigtigt, at vi udvikler os, 
men endnu vigtigere, at vi bliver ved med at 
være en landsbykirke og en kirke for alle vores 
sommerhusgæster. En kirke man har lyst at 
komme i ved kirkelige handlinger, men i høj 
grad til også til den ugentlige højmesse.

Birthe Pallesen.

Gudstjenesteliste Rørvig Kirke efterår 2022

Søndag den 4. september 12. s. e. Trinitatis  kl.  9.00 Gunhild Als

Søndag den 11. september  13. s. e. Trinitatis  kl.  10.30 Sten Hartung

Søndag den 18. september  14. s. e. Trinitatis  kl.  10.30 Sten Hartung (Høstgudstjeneste)

Søndag den 25. september 15. s. e. Trinitatis kl.  9.00 Gunhild Als

Søndag den 2. oktober 16. s. e. Trinitatis  kl.  10.30 Sten Hartung

Søndag den 9. oktober 17. s. e. Trinitatis  kl.  10.30 Sten Hartung

Søndag den 16. oktober 18. s. e. Trinitatis  kl.  9.00 Karin Bundgaard Nielsen

Søndag den 23. oktober  19. s. e. Trinitatis  kl.  10.30 Gunhild Als

Søndag den 30. oktober  20. s. e. Trinitatis  kl.  9.00 Gunhild Als

Søndag den 6. november   Alle helgens dag  kl.  10.30 Sten Hartung/ 
    Karin Bundgaard Nielsen

Søndag den 13. november  22. s. e. Trinitatis  kl.  10.30 Henv. til Nyk. ved Gunhild Als

Søndag den 20. november  Sidste s. i kirkeåret  kl.  10.30 Sten Hartung

Søndag den 27. november 1. s. i advent kl.  10.30 Sten Hartung


