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1. Skrøbelige vidner

Efteråret er en tid, der har sin egen tyngde
i kirkeåret. Her er ingen deciderede højtider, men såvel Høst som Allehelgen spiller
ind med deres egne særlige toner.
Svalerne flyver lavt over de våde marker
og man tænker: ”Var dette sidste gang,
jeg så dem, før de flyver mod syd?” Snart
begynder tranerne deres syngende flugt
henover jordene mellem Lundsmark og
Haved. Og mens øjet følger fuglenes linjer over himlen, trækker det lidt i sjælen i
bevidstheden om at alt det vidunderlige,
sommeren og livet bragte, som snart vil
være reduceret til minder. Kornet høstes
og der bliver lidt højere til himlen, som lyser lidt dybere blå. Halmballerne ligger og
tørrer i landskabet, og på hylderne i forrådskammeret står glas med hybenmarmelade, æblegele og syltede agurker. Majsene
dog, synes det som, bliver bare ved og ved
at vokse. Indtil også de bliver skåret ned og
efterlader de bare, golde stubbe.
Høsten er tid for taknemmelighed for
det Gudgivne liv, for tilværelsens overflod
og andre menneskers generøsitet. En tid,
hvor det er helt okay at føle sig lidt lille og
ydmyg og samtidig meget, meget rig – og
træt! ovenpå det arbejde, der er gået forud
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for, at noget i det hele taget kunne høstes.
Alt dét samles vi om i kirken i september
for at dele det med vores Skaber og hinanden.
Men så, i oktober, bliver skyggerne længere. Farverne er klare, men dækkes i
skumringstimerne af tågen, der kryber ind
fra markerne og lidt ind i sindet. For i horisonten lurer årets ende - dagene kortes
af. Det minder os om vores egen skrøbelighed og forgængelighed, om det og dem,
vi har måttet tage afsked med, og alt det
der ikke gik som vi havde håbet, alt det der
gjorde os selv og livet lidt mindre. Morgenerne og siden eftermiddagene bliver
næsten ubarmhjertigt mørke og frem af
stuens dunkle kroge kryber tanker, minder
og savn, som sommerens lyse timer bedre
kunne holde i ave.
Men også vemodet og sorgen får sin tid:
Allehelgen er sådan en tid, hvor vi tænder
lys i mørket, tænder lys for vore afdøde og
dvæler en stund i alt det, vi egentlig ikke
kan være i, men som, når vi bærer det sammen og bærer det frem for Vorherre, åbenbarer kærlighedens magt og bliver som et
lysende mørke.
At fejre høstgudstjenester og mødes med

jer i kirken til Allehelgen er derfor noget,
der lægger både tyngde og taknemmelighed ind i præstegerningen. Vi glæder os til
at være sammen med jer om dette – og alt

det andet, efteråret byder på, og som I kan
læse om i dette nummer af kirkebladet.
Michael H. N. Nielsen
og Therese Solten

Blandt spurvefjer og blade
og knuste potteskår
en tørret blomst
en revnet kop
med minder af i går.

og hvisker som et ekko
om det, der gik itu men vi har mange
skridt at gå
endnu, endnu, endnu

så skrøbelige vidner
på det, vi har holdt af
en hånd, en røst
der lød engang
i vores dagligdag

Lidt brød, lidt vin fortæller
at ler, der blev brudt ned
langfredag nat på
Golgata
stod op i herlighed

et strejf af mørke vinger
vi går mod nye mål:
Hør! tiden drypper fint som vand
af mine hænders skål

Bag vingefjer og løvfald
og det, der gik i skår
er løftet om
en evighed
i hvert et skridt vi går
Lisbeth Smedegaard Andersen 1995
nr. 810 i 100 salmer

2. Det sker i
Vadehavspastoratet
VESTER VEDSTED

HVIDING

Festgudstjeneste i Vester
Vedsted Kirke – tirsdag
d. 1. september kl. 17.00

Kirkegårdsvandringer
på Hviding Kirkegård –
onsdag d. 2. september,
onsdag d. 9. september,
onsdag d. 16. september

Som mange af jer er klar over, har koret i
Vester Vedsted Kirke været spærret af hen
over sommeren, mens der foregik renovering af korets kalkmalerier. Denne renovering står i skrivende stund umiddelbart foran at være færdiggjort, og når vi kommer
til d. 1. september, vil arbejdet være fuldført. Dette vil blive fejret med en festgudstjeneste i kirken kl. 17.00 ved sognepræst
Michael H.N. Nielsen. Umiddelbart efter
gudstjenesten vil konservator Carsten Jørgensen fortælle om arbejdet med at renovere koret.

Tre onsdage i træk afholdes der kirkegårdsvandringer i Hviding. Aftenerne begynder
kl. 19.00 og varer ca. 1½ time, og vi skal
blive lidt klogere på kirkens og kirkegårdens historie og på, hvem de mennesker
var, som nu ligger begravet der.
Det første arrangement indledes med et
kort oplæg om kirkens historie ved museumsinspektør Claus Feveile.
Efter hvert enkelt arrangement vil der
være en let servering, såfremt forholdene
tillader det.
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REJSBY

ALLE SOGNE

Friluftsgudstjeneste –
søndag 6.9 kl. 14.00

Menighedsrådsvalg 2020:
Valgforsamling 15. september

Vi holder vores søndagsgudstjeneste under
septembers –forhåbentlig – blå himmel.
Det foregår på friluftsscenen lige ved siden
af kirken.
Hvis vejret stiller sig i vejen, rykker vi ind
under kirketag.

Vester Vedsted: 15.9 kl. 19.00 i sognegården
Rejsby: 15.9 kl. 19.00 i Klubhuset
Spandet og Roager: 15.9 kl. 19.00 i konfirmandstuen i Roager

REJSBY
ALLE SOGNE

Høstgudstjenester –
søndag d. 13. september,
søndag d. 20. september,
søndag d. 27. september

I løbet af september afholdes der høstgudstjenester i alle Vadehavspastoratets
kirker. Datoer og klokkeslæt for de enkelte
kirker fremgår af gudstjenesteplanen.
Hvis forholdene tillader det, vil der efter
hver gudstjeneste være en let servering.
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Kirkekoncert med
Ann-Mette Elten – Søndag
den 20. september kl. 16.00

En koncert med flere af de kendte sange
fra Ann-Mettes lange karriere, både som
soloartist og som sanger i På Slaget 12.

Derudover rummer koncerten også salmer
samt arier fra Ann-Mettes første klassiske
album Adagio. Ann-Mette akkompagneres
af Niels Kirkegaard på guitar.
Arrangementet er gratis. Alle er velkomne. – Pga. Covid-19 er det dog begrænset,
hvor mange der må være i kirken. Det er
derfor nødvendig med tilmelding på SMS
til: Hanne Petersen tlf. 22 763350 eller Kirsten Kamstrup tlf. 42944610 efter først til
mølle princippet.

VESTER VEDSTED

Foredrag i Vester Vedsted
Sognegård – torsdag
d. 22. oktober kl. 19.00

HVIDING

Forklaringsgudstjeneste
i Hviding Kirke – søndag
d. 4. oktober kl. 10.30

Endnu en gang holder vi gudstjeneste med
“løbende kommentarspor”, hvor man både
kan opleve alle de faste elementer – salmer, prædiken, nadver m.m. – samtidig
med at man også kan blive lidt klogere på,
hvorfor disse elementer er en del af gudstjenesten, og hvad der egentlig menes med
dét, præst og menighed gør og siger. Begge
Vadehavspastoratets præster medvirker.

Agnes Smidt: “Selvportræt,” 1920’erne. Privateje.
Foredraget handler om Agnes Smidt (1874–
1952) – sønderjyde, billedkunstner, alenemor til seks døtre og grundlægger af en
højskole. Agnes var oprindelig fra Lundsmark og tilbragte størsteparten af sit liv
i Sønderjylland – afbrudt af et ophold i
København i ungdommen, mens hun uddannede sig til kunstner. Fortællingen om
hende er fortællingen om et usædvanligt
liv – et liv som sønderjyde før og efter genforeningen, et liv som kvindelig kunstner i
en tid, hvor dette var yderst usædvanligt,
og samtidig er det også fortællingen om
menneskene og tilværelsen i området dengang.
Foredragsholderen er historiker Inger
Lauridsen, som har udgivet en bog om Agnes Smidt. Deltagelse er gratis, men tilmelding vil muligvis være nødvendig. Dette vil
blive annonceret, når tiden nærmer sig.
Fortsættes side 8
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3. Gudstjenester september – oktober
Dato

Dag

Hviding

Vester Vedsted

1.9

tirsdag

6.9

13 s e trin

-

10.00 Konfirmation

-

13.9

14 s e trin

10.30 Høstgudstjeneste

9.00

-

20.9

15 s e trin

-

9.00

10.30
Høstgudstjen

27.9

16 s e trin

9.00

10.30 Høstgudstjeneste

-

4.10

17 s e trin

10.30 Fælles:
Forklaringsgudstjeneste

<

9.00

11.10

18 s e trin

9.00

10.30

-

18.10

19 s e trin

-

9.00

10.30

20 s e trin
25.10 NB!
sommertid
slutter

9.30 TEBS

-

-

1.11

Alle helgen

16.00

19.00

10.00

3.11

tirsdag

8.11

22 s e trin

11.00

9.30

-

15.11

23 s e trin

-

9.30

-

18.11

onsdag

19.00 Jagtgudstjeneste

22.11

s s i kirkeåret 11.00 TEBS

-

-

29.11

1 s i advent

11.00 Familiegudstjeneste

9.30

17.00 Festgudstjeneste

-

19.00
Julekoncert
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Mandø

- november

neste

Rejsby

Roager

Spandet

14.00 Friluftsgudstjeneste

-

-

-

-

10.30 Høstgudstjeneste

19.00 Koncert

10.30 Høstgudstjeneste

-

10.30 Høstgudstjeneste

-

9.00

<

<

9.00

9.00

10.30

-

9.00 MHN

-

-

-

-

11.00

17.00

19.00

19.00
Allehelgens gudstjeneste

-

9.30

11.00

11.00 MHN

-

-

-

-

9.30

9.30

-

11.00
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Fortsat fra side 5.

MANDØ

ALLE SOGNE

Første søndag i
advent på Mandø

Allehelgensgudstjenester
– søndag d. 1. november
og tirsdag d. 3. november
Der afholdes allehelgensgudstjenester,
hvor vi traditionen tro vil samles for at
mindes dem, vi har mistet i det seneste år.
I fem af de seks kirker finder allehelgensgudstjenesten sted søndag d. 3. november – i Spandet Kirke dog først tirsdag d.
3. november. Nøjagtige klokkeslæt findes i
gudstjenesteplanen.
Hvis forholdene tillader det, vil der efter
hver gudstjeneste blive serveret kaffe og
lidt at spise til.

Der indledes med gudstjeneste i kirken kl.
9.30. Om eftermiddagen er der – hvis forholdene tillader det – gløgg og æbleskiver
hos Ellen, samt juletræstænding ved museet. Arrangementet afholdes i samarbejde
med Mandø Fællesråd.

VESTER VEDSTED

Adventskoncert i Vester
Vedsted Kirke – søndag
d. 29. november kl. 19.00

HVIDING

Jagtgudstjeneste i
Hviding Kirke onsdag
d. 18. november kl. 19.00
I samarbejde med Hviding Sogns Jagtforening og de lokale jagthornsblæsere afholdes der jagtgudstjeneste i Hviding Kirke,
som vil være pyntet op i dagens anledning.
Efter gudstjenesten vil jagtforeningen –
hvis forholdene tillader det – diske op med
lidt at spise i sognegården i Vester Vedsted. Alle er velkomne.

VESTER VEDSTED / ALLE SOGNE

Minikonfirmander i Vester
Vedsted – ugen op til
første søndag i advent
I ugen op til første søndag i advent har vi
– hvis forholdene tillader det – minikonfirmandforløb for eleverne fra Egebæk-Hviding Skoles 3.a. Forløbet foregår i Vester
Vedsted og vil blive afsluttet med en familiegudstjeneste i Vester Vedsted Kirke første søndag i advent (d. 29. november) kl.
11.00, hvor minikonfirmanderne medvirker.
Alle, der har lyst, er velkomne til at møde
op.
Til foråret vil et minikonfirmandforløb for
skolens 3.b finde sted i Roager.
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Første søndag i advent får Vester Vedsted
Kirke besøg af det populære Brammingkor.
Det er et blandet kor med ca. 35 medlemmer, sammensat af sangglade personer fra
Bramming, Gørding, Darum, Esbjerg, Gredstedbro, Hunderup, Rødding og Ribe. Dirigent er Brynhild Tophøj og pianist er Margrethe Hedegaard. Koret vil synge julen ind
med traditionelle julesalmer og lidt Bach.
Efterfølgende vil der blive serveret gløgg
og klejner i sognegården, hvis COVID-19-restriktionerne tillader det. Arrangementet
er gratis og alle er velkomne.

Sæt X i kalenderen:
Rejsby Kirke 9.12 kl. 19.00:
Adventssang
Spandet Kirke 10.12 kl. 19.00:
Adventskoncert med Zenobia

4. Nyt fra sognene
Babysalmesang

novering. Arbejdet forestås af orgelbyggerfirmaet Marcussen og Søn. Det påbegyndes i uge 41 og vil strække sig over to
måneder. Gudstjenester og kirkelige handlinger kan i en vis udstrækning gennemføres i denne periode. Det kan dog blive
nødvendigt undervejs i processen at flytte
enkelte handlinger til en anden kirke.
Venlig hilsen Roager menighedsråd

Nye salmebøger i
Roager og Spandet
kirker: 100 salmer

HUSK at der nu er Babysalmesang i Vadehavspastoratet – der er endnu ledige pladser!
Babysalmesang er et tilbud til dig, der
gerne vil ind i kirkerummet og synge salmer, vugge, sanse og danse med din baby.
Derefter giver vi os tid til en kop kaffe/the
+ brød og hyggesnak. Deltagelse er gratis,
og der er ingen krav om musikalske evner
for at være med.
Babysalmesangen er for nyfødte babyer
og til kravlestadiet og den ledes af pædagog Helle Agerbo.
Det foregår i Vester Vedsted Kirke onsdage fra kl. 10:00–11:30 og strækker sig
over 10 gange med opstart onsdag d. 2.
september.
Tilmelding er nødvendig, da der max. er
plads til 10 babyer pr. hold. Vi er naturligvis
opmærksomme på at overholde gældende
Covid-19 restriktioner.
Tilmelding hos sognepræst Michael H.N.
Nielsen på mail mhn@km.dk.
Vi glæder os til at møde jer!

Orgelrenovering i
Roager Kirke
Vores gamle, bevaringsværdige orgel fra
1878 står over for en gennemgribende re-

I Roager og Spandet kirker har vi anskaffet salmebogen 100 salmer som et supplement til den autoriserede salmebog. Vi er
allerede godt i gang med at synge nogle af
de mange gode, nye salmer ind.

Gamle gravsten på
Rejsby kirkegård.
Vær venligst opmærksom på sidste dag for
hjemtagelse af gamle gravsten på Rejsby
kirkegård den 15. September 2020. Tidligere skrevet i kirkeblad forår 2020.
Venlig hilsen Rejsby menighedsråd.

Biblioteks spots i Roager
og Egebæk-Hviding:
Biblioteket er kommet tættere på! I Vadehavspastoratet er åbnet 3 bibliotekspots:
Egebæk-Hviding: Aktivitetshuset på Egebækvej 30
Roager: Hallen på Lille Roagervej 1A
Vester Vedsted: Forsamlingshuset på V.
Vedsted Byvej 55
På bibliotekspottet kan du hente og låne
de materialer, som du har bestilt fra biblioteket. Samme sted kan du også aflevere
dine biblioteksmaterialer.
Du kan bestille materialerne på bibliotekets hjemmeside, via app’en Biblioteket eller over telefon (76162000). Åbningstiderne
for biblioteksspot kan du se på bibliotekets
hjemmeside.
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5. Ord til tiden
Om krisetider,
møddinger og blomster
Alt godt kommer til den, der venter, siger
man. Man siger også, at ingen kender dagen,
før solen går ned. Begge udsagn rummer en
sandhed, og begge disse sandheder kan sætte sig igennem i menneskelivet på én gang –
sådan som vi f.eks. oplever det i disse tider.
Oven på et forår, hvor stort set alt var lukket ned, og ingenting var, som det plejede,
har vi haft lettelsen over at opleve en sommer, som næsten virkede normal: Man kunne
atter med god samvittighed mødes med venner, bekendte og pårørende, og man kunne
atter gå til gudstjeneste i kirken. I skrivende
stund står årets konfirmationer for døren –
de konfirmationer, som skulle have fundet
sted i foråret, men som måtte udsættes. Alt
godt kommer til den, der venter.
Og dog gælder det fortsat, at ingen kender
dagen, før solen går ned. I skrivende stund
rapporteres der om stigninger i antallet af
COVID-19-smittede; måske er det den berygtede anden bølge, måske ikke. Hvad der
måtte komme af skærpede restriktioner over
de kommende uger og måneder, er endnu
for tidligt at sige. Hvis vi vender blikket mod
verdenssituationen i øvrigt (dvs. hvis vi kigger på alt det andet, der rører sig, ud over
COVID-19), gør et lignende billede sig sådan
set gældende: Set fra en bestemt synsvinkel
er der rigeligt at bekymre sig om på nærmest
alle fronter – sådan som der har været for alle
mennesker til alle tider.
For vi er ikke de første, der har oplevet en
krisetid. Vi bliver heller ikke de sidste. Og vi er
ikke de første, som står ansigt til ansigt med
en længere række af ting, der har potentialet til at udvikle sig til kriser. Verden har altid
været fuld af ting, som havde potentialet til
at udvikle sig til kriser – og sådan vil det formodentlig altid være. Man kan lynhurtigt blive
overvældet af bekymring, hvis man giver sig
selv lov. Så er spørgsmålet bare, om dette er
en hensigtsmæssig reaktion.
Forstå mig ret: Jeg taler ikke for, at man
bare skal slippe tøjlerne fuldstændig og skøjte
lalleglad gennem tilværelsen og dens kriser,
mens man overlader alt til tilfældighederne.
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Som mennesker har vi et ansvar for vores
egen (og, til dels, vores nærmestes) gøren og
laden, og det ansvar skal vi tage på os. Det vil
i sagens natur indebære et vist element af bekymring. Men omvendt er der også en grænse
for, hvad vi mennesker kan kontrollere. Der er
ting her i verden, som vi ganske enkelt ikke
har nogen magt over; og hvis vi fokuserer for
længe på disse ting – og på de bekymringer,
som uundgåeligt vil følge med – opnår vi ikke
andet end at gøre os selv til nervevrag. Det
hjælper ikke nogen – hverken vores medmennesker eller os selv.
Et eller andet sted midt mellem disse to ekstremer – mellem på den ene side den totale
given-slip og på den anden side den neurotiske bekymren-sig om alting – findes en passende balance. En balance, som gør det muligt
at tage fornuftigt bestik af de omstændigheder, man befinder sig i, men som stadig levner
plads til at værdsætte de momenter af glæde,
der dukker op undervejs. Et billede, som er
lidt banalt, men som jeg har husket, siden jeg
første gang stødte på det, stammer fra en socialrealistisk (læs: utrolig trøstesløs) ungdomsroman, jeg blev sat til at læse engang i løbet
af min skoletid. “Også på en mødding kan der
vokse blomster,” stod der et sted. Banalt, ja –
men som sagt: Jeg har aldrig glemt det.
Og midt i selv den mest bekymringsfulde tid
står evangeliet og tilbyder os et trygt holdepunkt. Det holder os fast på det ansvar, vi selv
har, samtidig med at det fastholder os i tilliden til, at det ikke er alle byrder i hele universet, som vi kan løfte, og at vi derfor heller ikke
skal. Der er én, som er mere magtfuld end alverdens kaos, og hans magt sætter os fri. “Da
tidens fylde kom, sendte Gud sin søn,” skriver
Paulus i Galaterbrevet kap. 4 v. 4. Med andre
ord: Det gode kom til den menneskehed, der
ventede – hvad enten den på forhånd havde

gjort sig klart, hvad det var, den ventede på,
eller ej. Og det gode, der dengang kom, taler
stadig til dig og mig den dag i dag.
Snart vil efteråret – og dernæst vinteren –
være over os, og de traditioner, som følger
med årstiden, vil blive holdt i hævd så godt,
som omstændighederne nu tillader. Imens
vil der, om man så må sige, være fri udsigt
til møddingen, men også til blomsterne, der
vokser på den. Og hele tiden lyder evangeliets
budskab, som på én gang ansvarliggør os og
sætter os fri – hvilket Grundtvig (i salmebo-

gens nr. 752, “Morgenstund har guld i mund”)
har formuleret på følgende måde:
“Gå da frit
enhver til sit
og stole på Guds nåde!”
Så enkelt kan det siges. Det hele er med i de
tre små linjer: Friheden, ansvaret, tilliden til
Gud. Tilliden til, at alt godt kommer til den,
som venter – også selvom ingen kender dagen, før solen går ned.
Michael H.N. Nielsen

6. Personalia
Døbt, Hviding Kirke
Ellie Sophia Schultz, Hviding.
Lina Ellinor Kaiser Viderup Nikolajsen, Egebæk.

Døbt, Vester Vedsted Kirke
Olivia Brink Classen, Egebæk.
Lærke Herløv Rasmussen, Egebæk.

Bisat og begravet,
Hviding Kirke
Inger Hansine Laugesen, Ribe. Begravet.
Erik Brink, Hviding. Bisat.

Bisat, Vester Vedsted Kirke

Døbt, Rejsby Kirke

Margrethe Laugesen, Ribe.
Birthe Hansen, Bramming.
Niels Bjerg, Vester Vedsted.

Valdemar Borre Germann, Kærbølling.
Liam Juul Mauritsen, Rejsby.

Begravet, Mandø Kirke

Døbt, Roager Kirke

Shantha Weile, Mandø.

Allan Magnus Beck Petersen, Roager Kirkeby.
Clara Sophia Fruth, Fjersted.

Bisat, Rejsby Kirke

Døbt, Spandet Kirke

Bisat, Roager Kirke

Alma Brozat Trabjerg Garder, Spandet.
Hjalte Waldeier Christensen, Egebæk.
Anders August Herman Larsen, Mølby.

Viet, Vester Vedsted Kirke

Cecilie Marie Wehner, Roager.
Doris Marie Ebsen, Roager.
Palle Marinus Wehner, Spandet.
Jens Nicolaj Jensen, Roager.
Otto Helsinghoff Gotthardsen, Roager.

Mia Lauridsen Holden og Otto Schack, Øster
Vedsted.

Bisat, Spandet Kirke

Viet, Mandø Kirke

Connie Bruun, Spandet.
Peter Ebsen Hansen, Spandet.

Susanne Hjorth Juul Nielsen og Dennis Hjorth
Juul Nielsen, Bramming.

Egon Bladt Hansen, Rejsby.

7. Kirkebil
Vester Vedsted, Hviding og Mandø: Esbjerg Taxa tlf. 75 14 45 00 (kontonr. 3790).
Rejsby: Frifelt Taxi tlf. 74 75 72 15 (bestil senest dagen før).
Roager og Spandet: Esbjerg Taxa tlf. 75 14 45 00 (kundenr. 943)
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Afsender: Vester Vedsted Sogn, Sdr. Kirkevej 20, V. Vedsted, 6760 Ribe

8. Kontakt
Sognepræster:
Michael H.N. Nielsen (kirkebogsførende)
Vester Vedsted – Hviding – Mandø
tlf. 75 44 50 25 mail: mhn@km.dk
Therese Solten
Rejsby - Roager – Spandet
tlf. 23 29 70 20 mail: tebs@km.dk

Organister:
Niels Christian Nielsen
tlf. 25 79 00 92
Lis J. Andersen
tlf. 20 35 67 78

Gravere:
Vester Vedsted (v. Ribe Kirkegårde)
Hanne Gerken tlf. 75 42 01 60
Hviding
Poul Erik Nielsen tlf. 75 44 51 26
Mandø
Niels Christian Nielsen tlf. 40 27 51 78

Roager
Keld Andersen tlf. 24 29 06 71

www.vadehavspastoratet.dk
www.vestervedstedkirke.dk
www.mandokirke.dk
www.hvidingkirke.dk
www.roager-spandetkirker.dk

Spandet
Lene Hjort Karkov tlf. 21 43 42 49

www.rejsbykirke.dk

www.gte.dk

Rejsby
Ribe Kirkegårde v/ Hanne Gerken tlf. 75 42 01 60

