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1. “Byger, som går og kommer, 
– det er den danske sommer.”

Således lyder det i Thøger Larsens folke-
kære vise fra 1914, som gennem årtier har 
været fast inventar i højskolesangbogen. 
Og mens jeg skriver disse linjer, er græsset 
uden for mine vinduer da også både grønt 
og ganske frodigt at skue – velnæret af de 
senere ugers regn.

Men for ikke så længe siden så det jo be-
tydelig anderledes ud, både på præstegår-
dens plæne og i kongeriget i øvrigt – vis-
sengult og afsvedet. Sommeren 2018 har 
sat rekorder – både hvad angår varmegra-
der og tørke. Så da regnen endelig kom, må 
jeg indrømme, at jeg havde svært ved at 
skjule min begejstring. Sådan var der tem-
melig sikkert også andre, der havde det. 

Dét er faktisk i sig selv nærmest historisk: 
danskere i Danmark, der bliver begejstrede 
over regnvejr!

Vi danskere er jo ikke forvænte med lan-
ge perioder med solskin – og de første uger 
var de fleste synligt glade og veltilfredse 
med det varme og tørre vejr. Men efterhån-
den var det, som om selv de allerstørste 
solskins-entusiaster havde fået mere end 
nok. For nok siger man, at forandring fry-
der – og det var jo noget af en forandring 
i forhold til det sommervejr, vi er vant til 
– men der er også noget, der hedder for 
meget af det gode.

Nu venter efteråret lige rundt om hjør-
net, og høsten skal i hus – og jeg håber, 

Vincent van Gogh: Høst i Provence, 1888. Kilde: Wikipedia. Public Domain
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at vejret ikke gør livet endnu mere besvær-
ligt for landmændene, end det allerede 
har gjort. Men i den udstrækning, det kan 
forenes med det andet, håber jeg også på 
regn – i de mængder og med de interval-
ler, som vi gennem generationer har været 
vant til. Oven på en sommer, der har været 
alt andet end normal, håber jeg med andre 
ord på et efterår, der er cirka sådan, som 
efterår plejer at være.

I disse tider, hvor klima-, samfunds- og 
kulturændringer kappes om vores op-
mærksomhed i ét væk, er der nemlig noget 
beroligende over ting, der er sådan, som 
de plejer at være. I disse tider, hvor dyna-
mik er blevet et af de helt store plusord, 
og hvor man ofte får at vide, at alting helst 
skal være så forandringsvilligt og disrupti-
on-agtigt som muligt, er det nødvendigt 
med en modpol: nemlig det helt og aldeles 
traditionelle.

Forstå mig ret: Jeg er ikke fortaler for, at 
alting skal blive ved med at køre i den sam-
me rille i det uendelige. Man når ingen ste-
der hen (i hvert fald ingen nye steder), hvis 
det eneste, man gør, er at trampe rundt i 
sine egne fodspor. Men man når heller aldrig 
højere til vejrs, hvis man – i dynamikkens og 
forandringsviljens navn – konstant slår det 
fundament i stykker, man selv står på.

Vi forsøger nok alle at finde en passende 
balance mellem de to yderpoler, og kirken 
forsøger det sådan set også – på sin egen 
måde. For en af kirkens væsentligste roller 
er at være yderpol! Når samfundet siger: 

“Sæt farten op,” siger kirken: “Sæt dig her-
ind og vær i lidt tid.” Når arbejdsgivere og 
meningsdannere siger: “Vi skal tænke ud af 
boksen,” siger kirken: “Her er en søndags-
højmesse. Dens struktur har rødder to tu-
sind år tilbage i historien, og din tip-tip-ol-
defar ville kunne nikke genkendende til det 
meste af dét, der foregår.” Når verden lok-
ker med sit tagselvbord af mere eller min-
dre halvbagte livsanskuelser, som man selv 
kan sammensætte til sin egen personlige 
religion, siger kirken: “Her er beretningen 
om Jesus Kristus.”

Kirkens rolle som yderpol betyder, at 
der er en grænse for, hvor langt – og hvor 
hurtigt – den kan bevæge sig. Hvis den lø-
ber efter tidsånden, rykker den sine egne 
rødder over. Omvendt: Hvis den slet intet 
gør for at møde folk, hvor de er, ender den 
med at stå tom.

Snart skal to nye konfirmandhold be-
gynde at gå til undervisning i hhv. Vester 
Vedsted, Roager og Rejsby. Snart skal årets 
høst- og allehelgensgudstjenester løbe af 
stablen. For kirkeåret går sin gang, og be-
stemte traditioner hører bestemte årstider 
til. Og hele vejen igennem bliver udfordrin-
gen den samme: at gøre dét, vi plejer at 
gøre, men på en sådan måde, at det er 
vedkommende for alle – både dem, der 
plejer at gå i kirke, og dem, der ikke gør.

Om det lykkes? Det kan man jo ved 
selvsyn vurdere, hvis man kommer forbi – 
eventuelt en dag, hvor det regner.

Michael H.N. Nielsen

2. Det sker i sognene
Velkommen til  
årets konfirmander
Nye hold konfirmander begynder her i ef-
teråret at gå til konfirmationsforberedelse 
i hhv. Vester Vedsted, Roager og – som 
noget nyt – også i Rejsby. Der afholdes 
konfirmandindskrivning i Vester Vedsted 
og Roager søndag d. 9. september i umid-
delbar forlængelse af 10.30-gudstjenesten. 

(Rejsby konfirmander er tilmeldt hos præ-
sten). Invitationer er blevet sendt ud til de 
familier i sognene, som har børn, der sidste 
skoleår gik i 6. klasse på Egebæk-Hviding 
Skole samt skolerne i Skærbæk. Skulle der 
være nogen, der ønsker konfirmationsfor-
beredelse, men som ikke har fået nogen 
invitation, bedes de rette henvendelse til 
præsterne.
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Høsttid er takketid

Vi holder høstgudstjenester i Vadehavspa-
storatets kirker i september (se gudstje-
nesteplanen). I Vester Vedsted og Roager 
glæder vi os til ved samme lejlighed at byde 
de nye konfirmander velkommen i kirken. 
Traditionen tro vil der være en lille serve-
ring efter gudstjenesterne.

Alle helgen
Alle helgen er for mange blevet en kær-
kommen lejlighed til at samles og mindes 
de kære, man har mistet. Vi holder derfor 
mindegudstjeneste for vore døde i alle Va-
dehavspastoratets kirker (se dato og tids-
punkt i gudstjenesteoversigten). Navnene 
på de mennesker, der er døde i de enkel-
te sogne i løbet af det seneste år, vil blive 
læst op i forbindelse med gudstjenesterne. 
Efterfølgende serverer vi en kop kaffe.

Kirkegårdsvandringer på 
Vester Vedsted Kirkegård
Menighedsrådet for Vester Vedsted–Hvi-
ding sogne inviterer til kirkegårdsvandrin-
ger på Vester Vedsted Kirkegård tre man-
dage i september – henholdsvis den 3., den 
10. og den 17. september. Vi har allieret os 
med fire personer med stort lokalkendskab, 
som vil dele ud af deres viden omkring per-
soner og slægter tilknyttet gravstederne 
og mindestenene. Alle kirkegårdsvandrin-
gerne har samme begyndelsestidspunkt: 
klokken 18.30. Hvert enkelt arrangement 
varer 1½ time – eller til solnedgang og slut-
ter af med et lille traktement i Sognegår-
den. En lignende serie af arrangementer 
vil løbe af stablen på Hviding Kirkegård i 
foråret 2019.

Filmklub
Vadehavspastoratets filmklub slår i efter-
året dørene op for endnu et arrangement 
med aftensmad og film i Kultur- og Aktivi-
tetscenteret på Egebækvej. Der foreligger 
endnu ikke nogen dato, men den vil blive 
annonceret, når tiden nærmer sig. Alle er 
velkomne til filmaften.

Samtalekreds om 
kristendom, liv og tro
Hvorfor er Gud så vred i Det Gamle Testa-
mente? Hvad betyder Halleluja? Hvorfor si-
ger vi, at Gud er god, når der sker så meget 
ondt i verden? I samtalekredsen vil vi tage 
livtag med nogle af de spørgsmål, der kan 
melde sig under en gudstjeneste eller lige 
midt i hverdagen. For at have et fælles ud-
gangspunkt vil vi læse bogen Søndag mor-
gen – mødet mellem Gud og mennesker, der 
handler om, hvordan gudstjenesten favner 
og udlægger menneskelivet. Herfra kan 
samtalen bevæge sig i den retning, delta-
gernes interesser går. Samtalekredsen er 
for alle interesserede! Vi mødes i Roager 
Præstegård, Vestermarksvej 28 følgende 
tirsdage: 18.9, 30.10, 27.11 kl. 19. Tilmelding 
hos Therese Solten.
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REJSBY

Søndag d. 2.9 kl. 10.30: 
Friluftsgudstjeneste 
I forbindelse med byfesten holder vi tradi-
tionen tro søndagens gudstjeneste i det fri.

VESTER VEDSTED

Mandag d. 3. september  
kl. 18.30: 
Kirkegårdsvandring
se omtale ovenfor

VESTER VEDSTED

Mandag d. 10. september  
kl. 18.30: Kirkegårdsvandring
se omtale ovenfor

VESTER VEDSTED

Mandag d. 17. september  
kl. 18.30: Kirkegårdsvandring
se omtale ovenfor

ROAGER

Tirsdag d. 18. september 
kl. 19: Åben samtalekreds 
om kristendom, liv og tro
se omtale ovenfor.  

ROAGER

Tirsdag d. 2. oktober  
kl. 17: Godnatgudstjeneste
Tag forældre eller bedsteforældre ved hån-
den og yndlingsbamsen under armen og 
kom til godnatgudstjeneste i Roager Kirke. 
Vi mødes kl. 17 og spiser et let aftensmåltid 
sammen. Derefter holder vi en kort og enkel 
gudstjeneste med godnathistorie og salme-
sang. Medbring gerne dyne eller pude. 

ROAGER

Søndag d. 7. oktober  
kl. 10.30: 
Forklaringsgudstjeneste 
i Roager Kirke 
Endnu en gang holder vi gudstjeneste med 
“løbende kommentarspor”, hvor man både 

kan opleve alle de faste elementer – sal-
mer, prædiken, nadver m.m. – samtidig 
med at man også kan blive lidt klogere på, 
hvorfor disse elementer er en del af guds-
tjenesten, og hvad der egentlig menes med  
dét, præst og menighed gør og siger. Begge 
Vadehavspastoratets præster medvirker.

ROAGER

Onsdag 10.10 kl. 14: 
Højskoleeftermiddag 
om van Gogh
Vi mødes til en eftermiddag med fælles-
sang og foredrag ved Jørgen Bork Hansen 
om maleren Vincent van Gogh: Har man 
sagt Vincent van Gogh, må man også næv-
ne hans 4 år yngre bror, Theo van Gogh. 
Det skyldes nemlig Theo, at Vincent van 
Gogh i dag i det hele taget er kendt. Uden 
lillebroderen havde van Gogh næppe haft 
mulighed for at udvikle sig som kunstner 
og overleve økonomisk. Dette fremgår af 
brevvekslingen mellem dem. Jørgen Bork 
Hansen vil fortælle om de to brødre og 
læse op fra Vincent van Goghs breve og 
præsentere et udvalg af hans værker.

Af hensyn til forplejningen beder vi om 
tilmelding (til Therese Solten inden d. 8.10)

Vincent Van Gogh: Stjernenat 1889  
Kilde: Wikipedia. Public Domain.
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SPANDET

Onsdag d. 24. oktober 
kl. 19.00: Salmestafet
Vadehavspastoratets salmestafet fortsæt-
ter. Denne gang mødes vi i Spandet Kirke 
d. 24. oktober kl. 19.00. Kom og syng med 
– jo flere vi er, jo bedre!

ROAGER

Tirsdag d. 30. oktober  
kl. 19: Åben samtalekreds 
om kristendom, liv og tro.
se omtale ovenfor.  

SPANDET

Torsdag d. 1. november  
kl. 19.30: Menighedsmøde
Spandet Menighedsråd inviterer alle inte-
resserede til menighedsmøde. Vi aflægger 
beretning om årets gang og forestående 
arbejder ved kirken, ligesom der vil være 
mulighed for at stille spørgsmål og komme 
med gode idéer til bevarelse og fornyelse 
af kirkelivet i Spandet. Mødet afholdes i 
Forsamlingshuset. 

HVIDING – REJSBY – ROAGER

Søndag d. 11. november: 
Mindegudstjenester i 
anledning af 100-året for 
1. Verdenskrigs afslutning 
D. 11.11 kl. 11. 2018 er det 100 år siden, de 
stridende parter i 1. Verdenskrig indgik vå-
benhvile – en våbenhvile, der endte med 
at markere krigens afslutning. Freden ind-
fandt sig oven på en fire år og tre måne-
der lang konflikt, der i runde tal havde ko-
stet omkring 18 millioner menneskeliv – et 
svimlende tal, og dertil kom alle de sårede.

Hviding, Rejsby, Roager og Spandet sogne 
var – mens krigen stod på – en del af Tysk-
land, og mange af områdets sønner blev 
indkaldt til krigstjeneste i det tyske militær. 
Mange vendte aldrig hjem igen. I kirkerne – 
eller på kirkegårdene – er der opsat minder 
med navnene på de faldne og de savnede. 
Selvom det er 100 år siden, er 1. Verdens-
krig stadigvæk en del af Sønderjyllands 

kollektive hukommelse – og derfor er det 
også naturligt at ihukomme 100-årsdagen. 
Det gør vi ved søndagens gudstjenester 
i henholdsvis Roager, Hviding og Rejsby  
(se tidspunkter i gudstjenestelisten).

HVIDING

Onsdag d. 14. november 
kl. 19: Jagtgudstjeneste 
i Hviding Kirke kl. 19
I samarbejde med Hviding Sogns Jagtfor-
ening og de lokale jagthornsblæsere afhol-
des der jagtgudstjeneste i Hviding Kirke, 
som vil være pyntet op i dagens anledning. 
Der indledes med fakkeltog op til kirken; 
selve gudstjenesten begynder kl. 19. Efter 
gudstjenesten vil jagtforeningen diske op 
med lidt at spise i sognegården i Vester 
Vedsted. Alle er velkomne.

ROAGER

Tirsdag d. 27. november  
kl. 19: Åben samtalekreds 
om kristendom, liv og tro
se omtale ovenfor.  

VESTER VEDSTED

Uge 48: Minikonfirmander
I ugen op til første søndag i advent tilbyder 
vi traditionen tro minikonfirmandundervis-
ning. Undervisningen foregår i Vester Ved-
sted og vil blive afsluttet med en familie-
gudstjeneste i Vester Vedsted Kirke første 
søndag i advent (d. 2. december).
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3. Spot på:  
Viekorset i Spandet Kirke

På apsis (den buede væg bag alteret) – 
man ser det ikke så nemt for altertavlen 
- findes i Spandet Kirke et såkaldt viekors, 
afdækket bag den hvide kalk. Viekors (også 
kaldet indvielseskors eller konsekrations-
kors) stammer fra de ritualer, der i katolsk 
tid hørte til, når man skulle indvie en kir-
ke. Et kirkehus kan ikke bare tages i brug, 
men skal rituelt bringes i stand til sit for-

mål. I middelalderen, hvor man havde en 
mere udpræget tro på, at verden var delt 
op i gode og onde kræfter, der kæmpede 
om mennesket, var tanken, at kirken skulle 
renses for alt urent. Den katolske biskop 
udførte derfor en særlig indvielseshandling 
med det formål at drive Djævelen ud af kir-
kerummet. Dette indebar bl.a., at han gik 
rundt om kirken flere gange, og bankede 
på kirkens døre. Man lagde også gerne reli-
kvier (genstande, som man mente at kunne 
forbinde med helgener) ned i alteret. Og så 
var der viekorsene: Inde i kirken stænkede 
biskoppen vievand på væggene tolv steder, 
svarende til antallet af apostle. Der, hvor 
vandet ramte, malede man disse kors. Vi 
kan derfor gå ud fra, at der findes yderlige-
re 11 kors gemt under kalken i Spandet kir-
ke. Hvis ikke flere; for hvis kirken er blevet 
indviet flere gange (hvilket var nødvendigt, 
dersom der var sket en uren handling i kir-
ken), er der blevet malet tilsvarende flere 
kors.  Nogle gange huggede man også fem 
indvielseskors ind i alterbordet (som sym-
bol på Kristi fem sår). 

Datoer for arrangementer i 
Mødestedet Spandet gl. Skole:

13.9 Halvdagsudflugt til Ballum gamle smedje.

11.10 Ester Flyvholm Broager: Det Sønderjyske kaffebord. Herefter serveres  
sønderjysk kaffebord.

25.10 Anne og Ernst Dyhre, Gørding: En rejse til Tibet i ord og billeder.

8.11 Johnny Søtrup: Mit liv igennem 23 år som borgmester i Esbjerg.

22.11 Amatørarkæolog Marie Larsen, Gram: Det store guldfund ved Fæsted i  
Sønderjylland.

6.12 Julefrokost kl. 12 m. underholdning og pakkespil.
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4. Ord til tiden

Søndag morgens mulighed
Der er et gammelt ordsprog, der siger, at 
man aldrig skal begynde noget nyt på en 
mandag.

Men hvornår er det rigtige tidspunkt så for 
en ny begyndelse? 

Bibelen begynder som bekendt med ska-
belsesberetningen. Nu behøver man jo 
ikke altid begynde med Adam og Eva, ikke 
engang i kirkebladet, men lad os alligevel 
gøre det denne gang, for her skal det net-
op handle om begyndelse: I begyndelsen 
skabte Gud altså himlen og jorden. På den 
første dag sagde han: ”Lad der blive lys”, og 
på den syvende dag, efter Han havde kaldt 
hele verden, planter, dyr og mennesker frem 
ud af ingenting, hvilede han. 

I jødisk tradition (og her ud af kommer jo 
Det Gamle Testamente) er lørdagen ugens 
sidste dag, sabbat, hviledagen, som man 
kommer i hu og holder hellig. Og søndag er i 
denne tradition derfor ugens første dag. At 
søndagen blev de kristnes helligdag hænger 
sammen med, at det var på denne ugedag 
– påskemorgen, at Jesus stod op af graven. 

Denne begivenhed signalerer at noget helt 
nyt finder sted; opstandelsens morgen, søn-
dag morgen udgør en parallel til Skabelsens 
første morgen, hvor Gud tændte lys i mørket 
og dermed lod verden og livet begynde.

Det, vi fejrer ved gudstjenesten søndag 
morgen er altså, at begyndelsen overgår 
enden; at livet kan overvinde døden, fordi 
Kristus - en søndag morgen - stod op af gra-
ven. Med andre ord fastholder vi den utroli-
ge begyndelse, at Gud åbner en ny mulighed 
dér, hvor noget i vores perspektiv ser ud til 
at slutte. Søndag bliver dermed til den før-
ste dag, og hver søndag morgen bliver for de 
kristne en opstandelsesdag, symbolet på og 
tidspunktet for enhver ny begyndelse.

(At vores kalenderuge begynder med 
mandag skyldes så i øvrigt et internatio-
nalt standardiseringstiltag i 1970’erne, som 
gjaldt indenfor alle mulige områder lige fra 
størrelsen på A4 ark og til kalendersyste-
met.  På dette tidspunkt var det også ble-
vet almindeligt med to fridage om ugen, og 
det gav i den sammenhæng mening, mente 
man, at bevare weekenden som en enhed, 



9

fremfor at lørdag hørte én uge til og søndag 
en ny.) 

Vi kan ikke sikre vores liv, vi kan ikke give 
os selv begyndelsen, den skal vi skænkes. 
Og uanset, hvor rigt og bredt og langt vores 
liv folder sig ud, kan vi ikke se længere end 
til gravens kant. Digteren Søren Ulrik Thom-
sen skriver i samlingen Hjemfalden: ”Jeg bil-
der mig ikke ind hver morgen at komme til 
verden, bare fordi dén hver dag er som født 
på ny”. 

Men vi kender dog til, hvordan nye begyn-
delser føles: Vi kender den kriblende for-
nemmelse i maven, når vi skal begynde på 
et nyt arbejde (hvilket man altså efter sigen-
de ikke skal gøre om mandagen!), vi kender 
glæden og forundringen, der overvælder os, 
når et lille nyt menneske kommer til verden, 
vi kender fryden over at betragte solen stå 
op og farve verden lys og levende igen, vi 
kender det spirende, stædige håb, der kan 
bryde frem, når det hele ser sortest ud. Man 
siger, at fuglen synger før daggry, i mørket. 
Før den ved, om dagen faktisk vil begynde, 
lovpriser den med sin sang morgenens ny-
skabte muligheder. Sådan har vi mennesker 

ikke altid muligheden for at se på tilværel-
sen. I et andet af sine digte i samlingen Ry-
stet Spejl skriver Ulrik Thomsen igen reali-
stisk, næsten misantropisk: 

Som ung vågnede jeg hver morgen 
med verden strømmende imod mig 
som en gnistrende gade.
Nu må jeg stå op i vintermørket 
og stykke for stykke hente den ind 
på mine tynde ben.
At gå i kirke søndag morgen hører med til 

denne vandring, det er en måde at hente li-
vet ind igen på vaklende, tynde menneske-
ben. Eller rettere, at lade livet og en ny be-
gyndelse komme mig i møde, i bevidstheden 
om, at jeg ikke selv har forudsætningen i mig 
for at skabe den. For ikke bare står solen op 
hver morgen, men netop søndag morgen ly-
der i kirken det ord til mig: at omend jeg ikke 
selv kommer til verden hver morgen, så er 
der dog i mit liv, fordi Kristus findes i det og i 
verden, indlagt muligheden for en ny begyn-
delse, der hvor jeg ellers troede, jeg skulle 
gå til grunde. Det er dét, der gør søndagen 
hellig. 

Therese Solten

5. Personalia 
Døbt, Roager Kirke
Benjamin Puggaard Mougaard Mauritzen, 
Roager.
Lukas Schjødt Larsen, Roager.

Konfirmeret, Mandø Kirke
Carl Lybecker Ernstsen, København.

Viet, Vester Vedsted Kirke
Randi Osmann Clausen og Martin Osmann 
Clausen, Egebæk.

Viet, Spandet Kirke
Pia Gravesen Pedersen og Finn Pedersen, 
Fjersted.

Begravet, Hviding Kirke
Georg Morthorst Jensen, Høgsbro.

Begravet, Vester 
Vedsted Kirke
Ruth Viola Jensen, Ribe.
Hanne Clara Vinther Andersen, Sverige. 
(Urnebegravelse.)

Begravet, Mandø Kirke
Kirsten Bodil Jeffsen Hansen, Mandø.

Begravet, Rejsby Kirke
Esther Holm Lassen, Rejsby.

Bisat, Roager Kirke
Clemen Wehner, Roager.
Jytte Krog Sørensen, Ribe.
Ingrid Roust Hansen, Roager.

Bisat og begravet, 
Spandet Kirke
Hans Karstensen Beck, Rødding. Begravet.
Nis Edvard Nissen, Spandet. Bisat.
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7. Gudstjenestetider

6. 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)

dato dag Hviding Vester Vedsted Mandø Rejsby Roager Spandet bemærk

2.9 14 s e trin 9.00 10.30 - 10.30* - - *friluftsgudstjeneste 

9.9 15 s e trin - 10.30*/** 9.00 - 10.30*/** 9.00 *høstgudstjeneste
**konfirmandindskrivning

16.9 16 s e trin 10.30* 19.30 - 9.00 - 10.30* *høstgudstjeneste

23.9 17 s e trin 19.30 - 9.00* 10.30* 9.00 - *høstgudstjeneste

30.9 18 s e trin 10.30 - - - - 9.00 MHN

2.10 tirsdag 17.00* *godnatgudstjeneste

7.10 19 s e trin - - 9.00 9.00 10.30* - *fælles: 
forklaringsgudstjeneste

14.10 20 s e trin 9.00 TBS - - - - 10.30

21.10 21 s e trin - 10.30 - - 9.00 MHN -

28.10 22 s e trin - 11.00 9.30* 11.00 - 9.30 *mindegudstjeneste med 
navneoplæsning

4.11 Allehelgen 16.00* 19.30* - 17.00* 19.00* - *mindegudstjeneste med 
navneoplæsning

8.11 torsdag 19.00* *mindegudstjeneste med 
navneoplæsning

11.11 24 s e trin 11.00* - 9.30 11.00* 9.30* - Gudstjeneste i anledning af 
100-året for WW1’s afslutning

14.11 onsdag 19.00* Jagtgudstjeneste

18.11 25 s e trin - 9.30 - - - 11.00 MHN

25.11 sidste s i kirkeåret - 11.00 TBS - 9.30 - -
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7. Gudstjenestetider

Ferie / fri:
Michael er på efteruddannelseskursus d. 24.-28. september

Therese er på efteruddannelseskursus d. 10.-14. september og
holder desuden ferie i uge 42 samt fri i dagene 30.11-1.12

dato dag Hviding Vester Vedsted Mandø Rejsby Roager Spandet bemærk

2.9 14 s e trin 9.00 10.30 - 10.30* - - *friluftsgudstjeneste 

9.9 15 s e trin - 10.30*/** 9.00 - 10.30*/** 9.00 *høstgudstjeneste
**konfirmandindskrivning

16.9 16 s e trin 10.30* 19.30 - 9.00 - 10.30* *høstgudstjeneste

23.9 17 s e trin 19.30 - 9.00* 10.30* 9.00 - *høstgudstjeneste

30.9 18 s e trin 10.30 - - - - 9.00 MHN

2.10 tirsdag 17.00* *godnatgudstjeneste

7.10 19 s e trin - - 9.00 9.00 10.30* - *fælles: 
forklaringsgudstjeneste

14.10 20 s e trin 9.00 TBS - - - - 10.30

21.10 21 s e trin - 10.30 - - 9.00 MHN -

28.10 22 s e trin - 11.00 9.30* 11.00 - 9.30 *mindegudstjeneste med 
navneoplæsning

4.11 Allehelgen 16.00* 19.30* - 17.00* 19.00* - *mindegudstjeneste med 
navneoplæsning

8.11 torsdag 19.00* *mindegudstjeneste med 
navneoplæsning

11.11 24 s e trin 11.00* - 9.30 11.00* 9.30* - Gudstjeneste i anledning af 
100-året for WW1’s afslutning

14.11 onsdag 19.00* Jagtgudstjeneste

18.11 25 s e trin - 9.30 - - - 11.00 MHN

25.11 sidste s i kirkeåret - 11.00 TBS - 9.30 - -



Afsender: Vester Vedsted Sogn, Sdr. Kirkevej 20, V. Vedsted, 6760 Ribe

www.vadehavspastoratet.dk

www.vestervedstedkirke.dk

www.mandokirke.dk

www.hvidingkirke.dk

www.roager-spandetkirker.dk

www.rejsbykirke.dk
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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

Rejsby
Flemming Sørensen tlf. 23 32 73 12

Roager
Keld Andersen tlf. 24 29 06 71

Spandet
Lene Hjort Karkov tlf. 21 43 42 49


