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1. I denne skønne sommertid

Henri Matisse (1869-1954), Landskab ved Collioure. Studie til “Livsglæden”, 1906. Statens
Museum for Kunst © Succession Copydan 2012.
Sommernummeret af kirkebladet dækker
første halvdel af Trinitatis, som er perioden, der begynder efter pinse og varer til
første søndag i advent. Trinitatis betyder
treenighed, og bibelteksterne, vi hører i
kirken i denne periode, har fokus på livet,
som det leves i troen på den treenige Gud.
Mens Jesus levede på jord, var Guds kraft så
at sige bundet til hans person og virke. Da
Jesus efter sin opstandelse for til himmels
(Kristi himmelfartsdag) efterlod han noget,
der først føltes som et tomrum, men som
viste sig at give plads i verden, for at Guds
Ånd nu kunne virke uden at være bundet til
et bestemt menneske eller en bestemt tid.
Til pinse fejrede vi derfor, at Ånden indfandt
sig hos disciplene, begejstrede kunne de nu
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gå ud i verden og inspirere andre ved at fortælle dem om Jesus og døbe folk i Faderens
og Sønnens og Helligåndens navn. Og på
denne tid af kirkeåret – henover sommeren
og efteråret – skal vi så besinde os på, hvad
det betyder for os i dag, at Guds Ånd virker
iblandt os, som er kirken, menigheden nu.
Ånden er en flygtig størrelse. Ikke sådan at
få greb om. - Det kan man læse om i Michael
H.N. Nielsens prædiken til Mariæ Bebudelse,
som vi bringer i dette blad.
Overordnet kan man sige, at ånd er det,
som skænker os et fælles udgangspunkt
og binder os sammen som mennesker: ”I
en lufthavn, eller i sammenrendet ved et
bustoppested, er der ingen ånd” - sådan forklarer idehistorikeren Hans Jørgen Schantz

det: her er man nok sammen, men ikke fælles om noget. Enhver er spundet ind i sin
egen dagsorden, optaget af sin egen rejse,
på vej videre fra en destination til en anden.
Et åndeligt fællesskab kan have mange fortegn. I kirken binder Helligånden os sammen
i et fællesskab med Kristus. Der, hvor der
fortælles om Jesu liv og død og opstandelse,
og tales om, hvilken betydning, det har for
os i dag - dér er Guds rige i vækst, ’midt i
blandt os’. Det er jo ikke så lidt, det kan derfor virke som en underdrivelse, når man kalder Trinitatis for ’det festløse halvår’, men
det betyder bare, at der ikke ligger nogen
højtider eller helligdage i perioden. Det gør
ikke livet spor u-festligt, tværtimod kunne
man opfatte det som en invitation, til et
studie i livsglæde og engagement. Man behøver bare at se oversigten over gudstjenester og de mange spændende arrangementer i Vadehavspastoratet her i forsommeren
for at få fornemmelsen af dette. Blandt disse vil vi fremhæve vores fælles temaaften
om kirkegårds- og begravelseskultur. Tider
og skikke ændrer sig, det gælder også for
kirkegårdsanlægning og begravelsesformer.
I øjeblikket er det, der medfører den største
forandring, at færre bliver kistebegravet og
mange gravsteder derfor sløjfes, med det
resultat, at store arealer af kirkegårdene ligger ubrugte hen. At lave om på en kirkegård

er ikke som at flytte rundt på nogle bede
i ens egen private have. Mange af menighedsrådene i vores pastorat har derfor fået
råd og vejledning fra en landskabsarkitekt
med henblik på at kunne lægge en langsigtet plan for omlægningen af vore kirkegårde, hvor blikket er bevaret for stedets gravskikke. De dødes have er et sted, hvor tiden
kan stå stille for den, der besøger sin kæres
grav, et sted, vi derfor skal hæge om og omgås med respekt. Vi kommer hver især for
at ære og mindes vore døde, samtidig er kirkegården et stykke levende, fælles kulturhistorie. Kirkegården fortæller sognets og
egnens historie. Den hvisker om forsvundne
tider og mennesker, og er netop derfor også
et sted, som vi i nutiden kan forstå os selv
ud fra. Dette og meget andet vil biskop Elof
Westergaard og kirkegårdsleder Hanne Gerken fortælle om ved temaftenen d. 7 juni.
Herudover vil vi gøre opmærksom på Vadehavspastoratets salmestafet, som skydes i
gang d. 12. juni i Roager Kirke.
Hen over sommeren holdes et antal aftensangstjenester. Aftensang er en enkel
og kortere gudstjeneste med plads til refleksion, god at runde dagen af på, inden
man går hjem og tænder grillen og nyder timerne under de lyse nætters telt. God sommer ønsker præsterne,
Therese Solten

2. Det sker i sognene
ROAGER

Søndag d. 3 juni kl. 10.30:
Friluftsgudstjeneste
på Stadionpladsen
I forbindelse med idrætsugen holder vi, ligesom sidste år, gudstjeneste i det fri.
Alle er velkomne!
SPANDET

Grundlovsdag d. 5. juni
kl. 19.00: Spandet Sognearkiv
inviterer til sognevandring.
Vi mødes på Den gamle skole. Herfra går vi

til kirken, hvor vi sammen med præst Therese Solten bl.a. vil kigge nærmere på den
nyrestaurerede altertavle og høre om de
kommende forandringer på kirkegården.
Der vil også være mulighed for at komme
op i kirkens tårn. Vi slutter af på skolen
med højskolesang og kaffe.
REJSBY

Renovering af kirkens tag.
Stilladset omkring Rejsby Kirke skyldes, at
skifertaget på koret udskiftes til bly, som
kirkens øvrige tag også er dækket med.
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REJSBY

MANDØ

Onsdag d. 6. juni: Skovtur
og grillaften i klubhuset.

Søndag d. 24. juni kl.
18: Sankt Høns

Vi mødes kl. 18.30 ved trinbrættet (P-pladsen) v. den gamle kro. Arrangør: Rejsby
menighedsråd og Jagtforeningen. Tilmelding til Hanne tlf. 22 76 33 50

Vanen tro afholdes der Sankt Høns på
Mandø d. 24. juni. Der indledes med spisning hos Niels Christian Nielsen ca. kl. 18.
Senere på aftenen vil der være båltænding.

RIBE

VESTER VEDSTED

Torsdag d. 7. juni kl.
19.00: Fælles arrangement
om kirkegårdskultur og
begravelsesskikke

Søndag d. 8. juli kl. 14.00:
Døvegudstjeneste

Vadehavspastoratet inviterer til temaaften
om kirkegårdskultur.
Vi starter med en rundvisning på Ribe ny
kirkegård, Tangevej 71 b. Derefter samles vi
til kaffe i Kannikegården, Torvet 15, Ribe.
Her vil kirkegårdsleder Hanne Gerken fortælle om, hvad man kan bruge kirkegården
til, og biskop Elof Westergaard vil holde et
oplæg om begravelsesformer før, nu og i
fremtiden - Alle er velkomne!
ROAGER

Tirsdag d. 12. juni kl. 1920: Vadehavspastoratets
salmestafet.

Et egentlig salmemaraton bliver det ikke,
men ideen er lidt den samme, når menighedsrådene inviterer til fælles salmesangsarrangement, hvor vi ca. halvårligt mødes
en hverdagsaften i én af pastoratets kirker,
for i løbet af en time at synge os igennem
et udvalg af salmebogens kendte og mindre
kendte salmer. Udover glæden ved at synge,
giver salmestafetten også anledning til at
komme rundt og se alle pastoratets smukke
kirker. Salmestafetten indledes i Roger kirke
d. 12. juni kl. 19.00. Stafetten gives herefter
videre til Spandet kirke, hvor vi mødes til oktober og fortsætter sangen. Vel mødt!
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I samarbejde med døvemenigheden i Syddanmark afholdes der en visuel gudstjeneste i Vester Vedsted Kirke ved døvepræst
Christina Elisabeth Ebbesen. Gudstjenesten
er lidt kortere end normalt, til gengæld er
der billeder, der fører os alle gennem gudstjenestens led, sådan at det er ekstra visuelt for den del af menigheden, der ikke har
udbytte af høresansen. Der er heller ingen
korsvar, da de døve ikke kan høre orglet, og
vi står kun op under velsignelserne, da de
døve ellers ikke kan se, hvad præsten siger
med hænderne. Sprogkoden er talt dansk
med støttetegn, så alle kan være med.
Kom og vær med til at fejre en gudstjeneste med fokus på andre sanser, end vi
umiddelbart er vant til.
MANDØ

Fredag d. 13. og lørdag
d. 14. Juli: Mandøfest
Fredag er der loppemarked på Marys Towt
fra kl. 11.
Om lørdagen er der gudstjeneste i Mandø Kirke, kl. 10, og kl. 13 er der foredrag
i klitterne (hvem foredragsholderen bliver,
vides i skrivende stund endnu ikke).

VESTER VEDSTED, HVIDING,
MANDØ (REJSBY)

Torsdag d. 23. august:
Sogneudflugt
Program for turen ligger endnu ikke fast,
men vil blive annonceret på Facebook samt
i Ugeavisen. Folk fra Rejsby sogn er, som
det også tidligere har været skik, velkomne
til at melde sig til udflugten.

Hold øje med efterårets
begivenheder:
- 2. september holdes byfest med friluftsgudstjeneste i Rejsby.
- Højskoleeftermiddage i Roager med foredrag og fællessang.
- Åben mødekreds, hvor vi vil samtale om
tro og kirkeliv.

KONFIRMATION 2018
I alt 39 unge mennesker er blevet konfirmeret i Vadehavspastoratet i år. Hertil kommer så en enkelt yderligere konfirmation
på Mandø i juni.
Hermed bringes de officielle gruppefotos.
Minna Øbom Poulsen, PhotoCare Ribe, tog
sig af fotograferingen i Vester Vedsted og
Hviding og Kim Kiholm fotograferede konfirmanderne i henholdsvis Rejsby og Roager.

Hviding Kirke, søndag d. 15. april.
Stående, fra venstre mod højre: Simon Toft
Bertelsen, Henrik Hogstad Hansen, Jonas
Hindkjær Laursen, Mads Peerapat Hansen,
Niclas Nielsen Lund og så den samme præst
som på det foregående billede. Siddende,
fra venstre mod højre: Josefine Nielsen,
Isabella Grejsen Sørensen og Maja Jensen
Vester Vedsted Kirke, søndag d. 8. april.
Stående, fra venstre mod højre: Laurits
Storgaard Klaaby, Jakob Willadsen, Magnus
Julius Blomgreen, Jacob Madsen, Karoline
Klaaby, Alex Helmer Mørch, Lasse Lund
Bonnichsen, Jakob Heiberg Riis, Mikkel
Wollesen, Mikkel Gravengaard Blaabjerg
Rudklint, Emil Nygaard de Baan, Mikkel
Legaard Jensen og ét styk præst.
Siddende, fra venstre mod højre: Mia
Kirstine Nissen, Katja Aarhus Antonsen,
Steffie Sloth Stichtenoth Pedersen, Clara
Bennetzen, Bjørk Elisabeth Meng Birgertoft
og Ditte Beyer Knudsen.
Blev konfirmeret, men var ikke til stede på
billedet: Mathias Boiskov Hansen

Rejsby Kirke, søndag d. 22. april
Fra venstre mod højre: Noah Birkebæk
Knudsen, præst Therese Solten, Nicklas
Jessen Andresen
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Claus Boisen, Jessica Øgelund Sørensen,
Asger Schneider, Hjalte Ostermann Abel,
Rene Boisen, præst Therese Solten
Forreste række, fra venstre mod højre:
Jeanette Gravesen Pedersen, Denisa
Sveisteryté, Mie Barsballe, Mathilde Hein
Skovby, Susanne Marjan Veltman, Ea Larsen

Guldkonfirmation 2018

Roager Kirke, Bededag d. 27. april.
Konfirmander fra Roager og Spandet:
Bagerste række fra venstre mod højre:

I denne forbindelse bør nævnes, at vi fejrede guldkonfirmation i Spandet kirke (31.
3. 1968) Påskedag (ved Therese Solten) og
i Roager Kirke (28.4.1968) d. 28. april (ved
Michael H.N. Nielsen). Tillykke til guldkonfirmanderne!

3. Spot på:
Prædikestolen i Rejsby Kirke

Når man samles til kirkekaffe efter gudstjenesten går snakken om løst og fast.
Samtidig har man lejlighed til at se sin kirke fra lidt andre vinkler end fra ens faste
plads på kirkebænken. Man kommer lidt
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tættere på detaljerne i et rum, man ellers
synes, man kender så godt og føler sig fortrolig med. Sådan spurgte en kirkegænger
mig en dag, mens vi stod i korbuen i Rejsby
kirke og drak vores kaffe, hvad ordene på
prædikestolen mon skulle betyde. Inskriptionen er ganske rigtigt ikke så let at tyde,
de forgyldte bogstaver er nogle steder falmede lidt, desuden er teksten skrevet med
gotisk skrift og staveformer, der stammer
fra 1600 tallet. Hermed sætter vi spot på
inskriptionen på prædikestolen i Rejsby:
På båndet over reliefferne står Jesu ord
fra Johannesevangeliet kap. 5 vers 24: Sandelig siger jeg eder Hvo som hører mit
ord / haffuer det evige liv.
I felterne under og svarende til (de tre af)
reliefferne læses (fra venstre mod højre):
En Jomfrue skal føde en Søn den skal
døbes Imanuel: Dette er ord fra profeten
Esajas (kap. 7 vers 14), og som gentages i
Matthæusevangeliet (kap 1 vers 23). Det hebraiske navn Immanuel betyder “Gud med
os”.
Et barn er os fød og en Søn er os given: Ord også fra Esajas’ Bog, (kap. 9 vers 5)
om profetiens opfyldelse, som vi hører hver
juleaften.

Hans navn er Jesus Thi hand frelste
sit folk: En gengivelse af, hvad englen i et
drømmesyn siger til Josef om det barn, Maria bærer: Hun skal føde en søn, og du skal
give ham navnet Jesus; for han skal frelse
sit folk fra deres synder (Matthæusevangeliet kap. 1 vers 21)). Dette forbinder sig med
fortællingen om omskærelsen og navngivningen af Jesu på ottendedagen for hans
fødsel (Lukasevangeliet kap. 2 vers 21), som
hører til Nytårsdag (1 række). Navnet Jesus
(Johua) betyder: Herren (Jahve) frelser.
Tilsammen trækker ordene på prædikestolen altså forbindelsen mellem profetien om Messias, folkets frelser, der skulle
komme og opfyldelsen med Jesu fødsel.

Samtidig får vi (via ordene på det øverste
bånd) en teologisk udlægning, der handler
om inkarnationen (altså det, at Guds ord
blev kød og tog bolig i verden i skikkelse
af mennesket Jesus): Det ord, vi hører i kirken, er ikke bare ordet om Jesus, men Jesus
selv, Han er Guds levende ord - et ord, der
skaber, hvad det nævner: En Gud, der gør,
hvad han hedder: Han er med sit folk fra
begyndelsen til enden og frelser det.
- Sådan kan det, at man har øjnene med
sig, føre til en ny forståelse af, hvad ørerne
kan høre. I de kommende numre af kirkebladet, vil vi sætte spot på detaljer i andre af
vore kirker. Forslag hertil modtages gerne!
Therese Solten

4. Ord til tiden

Tomás Saraceno (1973- ), Biosfærer, 2009.
Statens Museum for Kunst © kunstneren

Hvad vi ved, når vi ikke
bliver spurgt, men ikke kan
forklare – om Helligånden
Michael H.N. Nielsens prædiken til Mariæ
Bebudelse (Luk 1,46-55) ved forklaringsgudstjenesten i Roager Kirke d. 18.3.2018
Dagens evangelietekst er – kan man ret tydeligt fornemme – taget ud af en sammenhæng. Navnet på søndagen i dag – Mariæ
bebudelse – er en ledetråd. Vi kommer ind
i historien kort tid efter, at Maria har fået
besøg af en engel, som har fortalt hende,
at hun vil blive gravid – på naturstridig fa-

con, eftersom det sker uden, at der er en
mand involveret. Hendes barn, Jesus, bliver – som det hedder i trosbekendelsen
– undfanget ved Helligånden. Og Maria er
jomfru, da hun føder ham. Kort tid efter, at
Maria har fået besøg af englen, som giver
hende meddelelsen om hendes kommende graviditet, tager hun på besøg hos en
slægtning ved navn Elisabeth – en kvinde,
som er for gammel til at blive gravid, men
som er blevet det alligevel – også fordi Gud
ville, at det skulle ske. De to kvinder hilser på hinanden i døren til Elisabeths hus.
Og stående over for den kommende mor
til Guds søn sker der noget inden i Elisabeth: Hun bliver opfyldt af Helligånden,
står der i teksten, og hun bryder ud i glædessang. Og evangelieteksten er så Marias
egen glædessang, som hun synger tilbage
til Elisabeth som svar. Det står ikke direkte
i teksten, men måske er Maria selv opfyldt
af Helligånden i det øjeblik.
Helligånden er vanskelig at forstå. Gud
Fader skabte verden; dét er til at forholde
sig til. Der er en fortælling dér, som får én
til at danne billeder i hovedet, og som sætter sig i hukommelsen. Og Guds søn, Jesus
Kristus, døde og opstod for at frelse os; dét
er også så nogenlunde til at have med at
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gøre. Der er mange fortællinger dér. Men
Helligånden – hvad med dén? Den er noget diffust – noget ukonkret. Der er ikke
på samme måde nogen fortællinger at
henvise til, for Helligånden er usynlig. Når
vi bliver døbt, så bliver vi døbt med vand
og Helligånd, får vi at vide. Vandet kan vi
se, men hvis Helligånden i det hele taget
er til stede, og hvis Åndens tilstedeværelse
har en effekt – så er det ikke en effekt,
vi kan se. Barnet hyler akkurat lige så højt
efter, at det er blevet døbt, som det gjorde
før. Og Helligånden er – siger vi – til stede
ved nadveren. Men det, vi kan se, er brødet
og vinen. Og det, vi hører om i forbindelse med nadverritualet, er ikke Helligånden,
men Jesus. Helligånden bliver ofte forbigået
i tavshed – fordi den er svær at have med at
gøre. Det er symptomatisk, at når jeg står
om torsdagen og øver trosbekendelsen
med mine konfirmander, så sker det indimellem, at der i koret af mere eller mindre
søvnige teenagerstemmer lyder et “Amen”
lige efter, at vi er blevet færdige med afsnittet om Jesus – det vil sige, inden vi er
nået til afsnittet om Helligånden og kirken.
Den pågældende konfirmand har simpelthen glemt, at Helligånden hører med.
Jeg havde engang en matematiklærer,
som – hver gang vi kom til noget af det dér,
som i matematikken betragtes som sandheder – for eksempel at pi er lig med 3,14,
eller at der er 360 grader i en cirkel – hver
gang vi kom til sådan noget, og der så var
en af os elever, der spurgte, hvorfor det var
på den måde – hvorfor var pi lig med 3,14,
eller hvorfor var der lige præcis 360 grader i
en cirkel – hver gang vi kom med et af den
slags spørgsmål, så sagde omtalte matematiklærer: “Det skal man ikke forstå. Man skal
bare vide, at sådan er det.” Jeg har tænkt
tilbage på de ord mange gange sidenhen.
Og jeg har indimellem i svage øjeblikke
tænkt, at man måske med fordel kunne anlægge en lidt tilsvarende synsvinkel på Helligånden – som noget, vi kan tro på, men
som vi i øvrigt ikke behøver at forholde os
til. Som vi ikke behøver at forsøge at forstå.
Det ville om ikke andet være dejlig bekvemt.
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Men så let tror jeg bare ikke, vi slipper.
Jeg tror ikke, vi behøver at forstå, hvordan
Helligånden fungerer. Jeg tror i øvrigt heller
ikke, vi kan forstå det. Men jeg tror, vi skal
forsøge alligevel. Det er i det hele taget i høj
grad dét, som jeg tror, at tro er: Det er dét
at tænke over det, som vi ikke kan forstå,
og at tale om det, som vi ikke har ordene til
helt at beskrive. Pointen er ikke, at vi skal nå
frem til en eller anden konklusion. Pointen
er, at så længe vi har de her ting i knolden,
så bevarer vi også en eller anden slags forhold til Gud – selv i de perioder, hvor vi tvivler. Så længe vi tænker, grubler, spekulerer
over de her ting, så går vi ikke i stå. Hvis
man skal holde sig i fysisk form, så kræver
det, at man med mellemrum letter rumpetten fra sofaen og dyrker den dér ting, som
kaldes motion. Og det er – igen: tror jeg –
lidt på samme måde med dét at tro.
Vi har i dag hørt en rundt regnet to tusind
år gammel beretning om en kvinde, der
brød ud i spontan sang – måske og måske
ikke under påvirkning af Helligånden. Det
er – med én eller to undtagelser, som der
fortælles om i Bibelen – den eneste måde,
vi kan observere Helligånden: gennem den
måde, hvorpå mennesker blev påvirket af
Helligåndens tilstedeværelse i dem. Alle de
her fortællinger er oldgamle. De handler om
en tid, hvor den påvirkning, Helligånden udøvede, var meget dramatisk. Ånden selv var
som sagt usynlig langt det meste af tiden,
men den påvirkning, den udøvede, var til at
få øje på. Jomfru Maria blev gravid. Derefter
kom en tid, hvor Gud vandrede på jorden,
og hvor umulige ting skete og var synlige.
Så fór Gud til himmels, og sidenhen har vi
af synlige ting kun haft fortællingerne og
rekvisitterne. Vandet, som bruges ved dåben. Brødet og vinen, som deles ud ved
nadveren. Guds tilstedeværelse, som dengang for længe siden, gennem nogle få år,
var synlig, har sidenhen været usynlig. Men
måske har Gud i virkeligheden aldrig forladt
os. Det er dér, Helligånden igen kommer ind
i billedet. Hvis vi skal tænke på Helligånden
på en måde, som er bare i nærheden af at
give mening, så kan vi måske tænke på den

som Guds forlængede arm – hvormed han
sender sin kraft ind i verden og ind i os. Og
når vi står modløse og pludselig fyldes af ny
energi, nyt livsmod, eller når vores tro efter
kortere eller længere tids søvnig tomgang
pludselig igen kommer frem i os – så er det
måske netop et tegn på, at Helligånden ikke
har forladt os, men tværtimod er lige her –
og virker i os.

Sommerferielæsning
I forlængelse af dette blads temaer kan anbefales:
- Hans-Jørgen Schantz: Ånd. Forlaget Klim
2017
- Gravskrift eller… Kirkegårdens betydning

og fremtid. Udg. Foreningen for kirkegårdskultur Forlaget Eksistensen 2007
- Danske kirkegårde. Tradition og fornyelse
red. Susanne Guldager. Forlaget Anis 2005

5. Personalia
Døbt, Hviding Kirke

Viet, Rejsby Kirke

Anna Midtgaard Enevoldsen, Lundsmark.
Karl Aarhus Matthiesen, Råhede.

Maichen Cenette Andersen Philipp og Jørgen Andersen Philipp, Skærbæk.

Døbt, Vester Vedsted Kirke

Bisat, Hviding Kirke

Erich Haahr Klindt, Egebæk.
Hermann Brun Jørgensen, Egebæk.
Shirie Isabelle Klaaby, Egebæk.
Julie Beck Vilstrup, Egebæk.

Magda Johanne Winum, Hviding.
Lis Doorentz, Ribe.

Døbt, Spandet Kirke
Claus Boisen, Spandet.
Rene Boisen, Spandet.

Døbt, Roager Kirke

Bisat og begravet,
Vester Vedsted Kirke
Bjarne Svejstrup, Skærbæk. Bisat.
Svend Guldager Madsen, Egebæk. Bisat.
Egon Laugesen, Sønder Farup. Begravet.
Verner Ebsen Dahl, Hviding. Bisat.

Jonas Daniel Hansen, Roager Østermark.

Begravet, Spandet Kirke

Viet, Vester Vedsted Kirke

Ane Kjestine Toft, Ribe.
Thora Aarhus, Ribe.

Charlotte Kirkegaard Ølholm og Henrik Kirkegaard Ølholm, Øster Vedsted.
Jannie Kathrine Bjerregaard Aarhus og Kristian Bjerregaard Aarhus, Kærbøl Mark.

Viet, Roager Kirke
Elin Beier Skjøth og Ib Christian Wendorff
Beier Skjøth, Århus.

Begravet, Roager Kirke
Hans Jørgen Gammelgaard, Ribe.
Kresten Helsinghoff Gotthardsen, Øster
Åbølling.

Bisat fra Novrup Kapel
Irene Primdahl, Ribe
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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)

7. Gudstjenestetider
dato

søndagens navn

Hviding

Vester Vedsted

Mandø

3. 6

1 s e trin

10.00

-

11.30

10. 6

2 s e trin

17.00

10.30

-

17.6

3 s e trin

10.00

-

11.30

24. 6

4 s e trin

9.00

10.30

-

1. 7

5 s e trin

-

-

11.00 TBS

8. 7

6 s e trin

9.00

14.00* CEB

-

14.7

lørdag

-

-

10.00

15. 7

7 s e trin

9.00

-

-

22. 7

8 s e trin

-

10.30

-

29. 7

9 s e trin

9.00

-

10.30

10 s e trin

-

9.00 TBS

-

12. 8

11 s e trin

10.30

-

9.00

19. 8

12 s e trin

9.00

10.30

-

26. 8

13 s e trin

10.30

-

9.00

5. 8

Gudstjenester v. Michael H.N. Nielsen (MHN), medmindre
andet er angivet
Kk: Kirkekaffe
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Sommertid er ferietid
Michael holder ferie i uge 26 (25.6-1.7) samt fri i weekenden d. 4.-5.8.
Therese holder ferie i ugerne 27 (2.-8.7) og 29-30 (14.7-28.7)

Rejsby

Roager

Spandet

bemærk

-

10.30*

-

*Friluftsgudstjeneste på
stadionpladsen

10.30

-

9.00
-

9.00

10.30 Kk

17.00*

10.30

-

-

-

9.00

10.30 MHN

-

-

* Døvegudstjeneste v.
Christina Ebbesen

-

-

-

* Mandøfest

-

-

10.30 MHN

-

-

-

10.30

17.00*

10.30 Kk

-

-

9.00 MHN

-

9.00

-

17.00*

13.00**

9.00

10.30 Kk

-

*aftensang

*aftensang

10.30
*aftensang
** friluftsgudstjeneste FDF

Gudstjenester v. Therese Bering Solten (TBS), medmindre
andet er angivet
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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

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:
Flemming Sørensen tlf. 23 32 73 12

Svanemærket tryksag 5041-0943

Mandø:
Niels Christian Nielsen tlf. 40 27 51 78

