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1. Lys i mørket

Maria våger over Jesus i krybben. Maleri af Gerard von Honthorst. Kilde: Wikimedia Commons.

Med første søndag i advent begynder det
nye kirkeår. Mens vi i november og december ellers kan have en oplevelse af, at året
lakker mod enden, lyset svinder og kræfterne svækkes, så fejrer vi altså i kirken, at
noget begynder. Det lille skrøbelige barns
fødsel en kold, mørk nat er det stærkeste
vidnesbyrd om en ny begyndelse. Her bryder Gud ind i historiens gang for at fortsætte den fortælling med mennesket, han
satte i gang med skabelsen. Dengang, fortælles det i skabelsesberetningen, tændte
Gud lys i verden ved at udtale ordene: Lad
der blive lys. Men det var, som om en del
af lyset gradvist svækkedes. Himlens lys
- solen - skinnede ganske vist lige varmt
og stærkt, men det lys, som skulle holde
menneskehjerter varme og tankerne klare, det havde tabt sit skin, sin styrke, efterhånden som afstanden mellem Gud og
mennesker øgedes. Gud havde brug for at
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bringe sit eget lys ind i verden og komme
tæt på mennesker igen. Og i skikkelse af et
lille nyfødt barn vinder han derfor indgang i
vores liv. Det særlige ved Jesusbarnet er, at
med dét barn gæster himlen jorden. Det er
Gud selv, der kommer til vores verden for
igen at være os nær, tænde lyset og håbet
i vores liv og glæden i vore hjerter med sit
budskab om, at han vil skænke os en ny
begyndelse, med ham - og med hinanden.
Rundt om hans vugge står vi derfor, akkurat som enhver familie gør, når en lille ny
kommer til verden: i spændt forventning
om hvad dette liv vil bringe. Og med blikket
fæstnet på ham, Guds søn, kan vi se hinanden i et nyt lys.
I denne tid, hvor kalenderåret lakker mod
enden, og det nye år stiller os endnu mange mørke og kolde timer i udsigt, kan vi
derfor i kirken – hvor vi bevæger os fra advent over jul til helligtrekonger og kyndel-

misse – høre en insisterende tale om lyset,
der bryder frem, om tålmodighed, forventning, håb og glæde. Og rundt om i sognene
spejles dette gode budskab af forskellige
typer arrangementer, som gerne skulle
tænde små lysgnister i mørket. Læs derfor
i dette kirkeblad bl.a. om de mange spændende koncerter, der finder sted i pastoratet i år. De er gratis og alle er velkomne! Ud
over de velkendte søndagsgudstjenester
og højmesser har vi i den kommende periode en del mere børne- og familievenlige gudstjenester: Hold derfor øje med 1.
søndag i advent med minikonfirmanderne,
Helligtrekongersfejringer, Kyndelmisse og

– som noget nyt i vores pastorat: spaghettigudstjeneste. Herudover vil vi gerne gøre
opmærksom på gudstjenesten i Hviding d.
4. søndag i advent og Nytårskuren d. 1 januar i Vester Vedsted, der begge er særligt
tilrettelagt fælles for alle sogne. Vi håber
rigtig mange har lyst til at deltage!
For overblikkets skyld bringer vi i dette
nummer af kirkebladet, udover den sædvanlige gudstjenesteplan, også en oversigt
over gudstjenester for institutionerne og
over juletidens koncerter.
Vi glæder os til mange
lysende stunder i en mørk tid!
Michael H.N. Nielsen og Therese Solten

2. Det sker i sognene
REJSBY

VESTER VEDSTED

Søndag d. 25. november
kl. 19.00
Julegospel med
Tønder Gospelkor

Onsdag d. 5. december
kl. 14.00
Læsekreds

Tønder Gospelkor er et FOF-kor, som ledes af Stig Møglich Rasmussen, der er uddannet operasanger og musikpædagog.
Kom i svingende julestemning, når Tønder
Gospelkor synger julen ind i Rejsby Kirke.
Efter koncerten byder menighedsrådet på
kløben og kaffe i kirken.
MANDØ

Søndag d. 2. december
fra kl. 14.00
Første søndag i
advent på Mandø
Traditionen tro markeres første søndag i
advent på Mandø med gudstjeneste, gløgg
og æbleskiver samt juletræstænding. Vi begynder i kirken, hvor der er gudstjeneste
kl. 14. Derefter er der gløgg og æbleskiver
hjemme hos Ellen, og når mørket falder på,
er der juletræstænding ved museet. Arrangementet afholdes i samarbejde med Mandø Fællesråd.

Kan du lide at læse bøger, reflektere og gå
i dybden med diverse temaer, så er Læsekredsen måske noget for dig. Læsekredsen
mødes ca. 1 gang om måneden ca. 8 gange årligt hen over efteråret og vinteren.
Der er plads til 10 personer. Mødestedet
er Vester Vedsted Sognegård onsdage fra
14.00–16.30. Datoer aftales på møderne.
Næste gang er onsdag d. 5.12. Hvis du vil
vide mere, kan initiativtager Inger Munk
kontaktes på tlf. 30 23 45 39.
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ROAGER

SPANDET

Onsdag d. 5. december
kl. 19.30
Adventskoncert med
Skærbæk Egnskor

Torsdag d. 13. december
kl. 19.00
Adventskoncert med Eufoni

Skærbæk Egnskor, under ledelse af Tove
Tersbøl, er et traditionelt kor, der klinger
med 4 stemmer - sopran, alt, tenor og bas.
Koret optræder året rundt med et varieret
program ved koncerter og andre arrangementer, hvor publikum altid får mulighed
for at synge med. Flere midt- og sønderjyske kirker har haft besøg af koret, der i
år gæster Roager Kirke med sangglæde og
julestemning. Efter koncerten byder Roager menighedsråd på æbleskiver, gløgg og
kaffe i Medborgerhuset.
VESTER VEDSTED

Torsdag d. 6. december
kl. 19.00
Koncert og sangaften i
Vester Vedsted Kirke

Velkommen til en smuk musikalsk aften i
Spandet Kirke med stemningsfulde julesange og salmer. Der vil være fællessang,
plads til eftertænksomhed og små anekdoter, som binder koncertens repertoire
sammen. Eufoni spiller traditionelle salmer,
rytmiske gospelhits og populære julesange
fra ind- og udland. Lyden er nordisk, melodisk og akustisk. Euphoni består af: Julie
Wieland, Maja Morthorst, Benjamin Kirketerp og Mikkel Möglich, som alle fire er
professionelt uddannede musikere fra Syddansk Musikkonservatorium. Efter koncerten byder menighedsrådet på æbleskiver,
gløgg og kaffe i Forsamlingshuset.
HVIDING

Søndag d. 23. december
kl. 14.00
”Julestemning” i
Hviding Kirke
Fjerde søndag i advent ligger i år lillejuleaften. Som noget nyt holder vi i år ”Julestemning” denne søndag: En gudstjeneste
uden prædiken, men med mulighed for at
lytte til Bibelens smukke ord om Messias,
frelseren, der ventes og kommer til verden,
og for at synge med på adventstidens og
julens dejlige salmer. Alle er velkomne i Vadehavets Katedral lillejuleaften!
MANDØ

Vi fejrer advent med en kombineret koncert og sangaften. Vores organist Niels
Christian Nielsen og tre af vores kirkesangere, Lisbeth Nørgaard Henriksen, Merete
Moos og Anne Nielsen har sammensat et
musikalsk program, hvor vi alle får lov at
synge med på nogle af julens store sange
og salmer, og vi får i høj grad også fornøjelsen af at lytte, når de synger og spiller
julen ind for os. Efterfølgende serveres der
gløgg og klejner i Vester Vedsted Sognegård. Alle er hjertelig velkomne!

4

Søndag d. 30. december
kl. 19.00
Nytårskoncert i Mandø Kirke
På årets næstsidste dag vil der blive afholdt
en unik nytårskoncert i Mandø Kirke. Organist Karsten Hesse vil spille orgelmusik, og
efterfølgende vil der i samlet flok blive sunget Mandøsange. Aftenen vil slutte ca. kl.
20, med et glas champagne og kransekage, som Mandøforeningen er vært ved. Lad
os på forskud ønske hinanden godt nytår i
Mandøs smukke kirke.

VESTER VEDSTED

REJSBY

Tirsdag d. 1. januar
kl. 19.30
Nytårskur for hele
pastoratet i Vester
Vedsted Kirke

Søndag d. 6. januar
kl. 11.00
Gudstjeneste – Spejdernes
nytårsparole

Den første aften i det nye år afholdes der

Brøns Spejderne deltager i søndagens gudstjeneste. Det er Helligtrekonger og det er
både for børn og voksne. Alle er velkomne!
VESTER VEDSTED

Tirsdag d. 8. januar
kl. 15.00
Projekt Dåbsklud –
strikkeeftermiddag
i Sognegården

fælles nytårsgudstjeneste i Vester Vedsted
Kirke – med medvirken af begge præster,
for beboerne i alle seks sogne. Efter gudstjenesten er der kransekage og bobler, så
vi kan skåle nytåret ind med hinanden.
SPANDET

Fredag d. 4. januar
fra kl. 16.30
Helligtrekongersfejring
med FDF
Traditionen tro fejrer vi Helligtrekonger
i Spandet med stjerneoptog (afgang fra
kredshuset kl. 16.30), gudstjeneste i Spandet Kirke kl. 17.00 og derefter suppe og
hyggeligt samvær hos FDF’erne i kredshuset ved Den gamle skole.

Håndstrikkede dåbsklude er blevet et hit
landet over. Præsten tørrer efter dåben
barnets hoved med kluden, som efterfølgende gives til dåbsfamilien. Vi vil gerne tilbyde dåbsbørnene i Hviding og Vester Vedsted samt på Mandø sådanne dåbsklude.
Derfor inviterer vi til strikkeeftermiddag i
Vester Vedsted Sognegård tirsdag den 8.1.
kl. 15. Alle er velkomne, tag blot strikkepinde med – vi har garn og mønstre.
ROAGER

Søndag d. 3. februar
kl. 17.00
Kyndelmisse: gudstjeneste
og pandekager
Igen i år fejrer vi kyndelmisse i Roager Kirke
med en kort aftengudstjeneste. Bagefter
serverer FDF’erne bålpandekager uden for
kirken.
HVIDING

Onsdag d. 6. februar
kl. 18.00
Filmklub
Vadehavspastoratets filmklub slår endnu
en gang dørene op for et arrangement
med aftensmad og film i Kultur- og Aktivitetscenter Egebæk-Hviding. Tilmelding
senest dagen før på SMS: 42 33 10 27 eller
mail: fru.lorenzen@hotmail.com. Titlen på
filmen vil blive annonceret i Ugeavisen, når
tiden nærmer sig.
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ROAGER

Tirsdag d. 19. februar
kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
På grund af den gode tilslutning til godnatgudstjenesten, vi holdt i efteråret, har vi
besluttet denne gang at holde ”spaghettigudstjeneste”: Vi begynder i kirken kl.
17.00 med en kort, børnevenlig gudstjeneste og samles derefter i Konfirmandstuen
på Vestermarksvej 28 og spiser aftensmad
sammen – og mon ikke menuen står på
spaghetti…
REJSBY

Torsdag d. 21. marts
kl. 19.00
Glæd dig – allerede
nu - til Sommer!

Erik Sommer, komponisten til bl.a. den
kendte salme ”Du, som har tændt millioner
af stjerner”, gæster torsdag den 21.03.19
kl. 19.00 Rejsby Europæiske Efterskole
under overskriften ”Den, som mærker, at
græsset gror...” – et foredrag med sange
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og fortælling om historierne bag sangene, om begivenheder og folk, der gennem
årene har haft noget på hjerte; anekdoter
og kommentarer til den tid, vi kender, og
tanker om det, der kommer. Højskolesangbogen er historie og poesi og en samling
værdifulde beskrivelser af, hvad der er væsentligt, og som har værdi for os som mennesker. Den, der synger, er aldrig alene, og
når man hører noget sammen kommer man
til at høre sammen . .
Erik Sommer (f. 1948) er konservatorieuddannet musikpædagog og var i 16 år
ansat som lektor i musik ved Nr. Nissum
Seminarium og forud herfor højskolelærer på hhv. Silkeborg og Danebod Højskole
igennem i alt 12 år. Fra 2005 til 2010 var
han forstander på SeniorHøjskolen i Nørre
Nissum. Han er en efterspurgt foredragsholder samt instruktør ved korstævner for
både voksne og børn og ved undervisning
og kurser for musiklærere. Han har endvidere en organistuddannelse (PO) fra Vestervig Kirkemusikskole.
Erik Sommer har en omfattende komponistvirksomhed bag sig med mange sange
og salmemelodier, hvoraf en del er blevet
optaget i højskolesangbogen og i den nye
salmebog.
Som påskønnelse for sit mangeårige arbejde med musik og undervisning har han
modtaget Nutzhorns Legat, Ringkøbing
Amts Musikpris, Den Folkelige Sangs pris
og senest Kristeligt Dagblads Pris 2018.
Alle er hjertelig velkomne til arrangementet, som finder sted i et samarbejde mellem
Rejsby menighedsråd og Rejsby efterskole.
Deltagelse er gratis, der serveres kaffe.

3. Spot på … Prædikestolen i
Vester Vedsted Kirke
Prædikestolen er fra 1625. Mellem hjørnesøjlerne (i såkaldt toscansk stil) findes fire
relieffer, som forestiller hhv. Mariæ Bebudelse, hyrdernes tilbedelse julenat, Jesu
omskærelse og hans dåb i Jordanfloden.
Lydhimlen over prædikestolen er af nyere
dato. Den oprindelige lydhimmel (på alder
med prædikestolen) måtte nemlig erstattes, efter at den i 1765 var faldet ned i hovedet på præsten under en søndagsgudstjeneste! I en indberetning til biskoppen
fra 1768 fortælles følgende om hændelsen:
“Søndagen d. 27. Marts 1765, da Præsten,
Hr. Jens Høhne, holdt sin Bøn før Prædiken,
styrtede med eet Prædikestolens Himmel
ned paa Hovedet af ham med et saa stærkt
Stød, at Sidestykkerne derved løsnedes
fra Overdelen, saa at medens den sidste
vedblev at trykke paa hans Hoved, hængte hine sig som en Krans om hans Skuldre.
Nogle af de stærkeste af Menigheden kom
da op og redede Præsten løs. Efter at Prædikestolen var gjort rydelig, gik Præsten atter op paa den og holdt sin Prædiken under
den ømmeste Attention af Menigheden.”

4. Ord til tiden
Kom dog ind!
Da den tidligere højskoleforstander Arnfred fra Askov Højskole var en lille dreng og
gik i skole, blev han undervist af den lokale præst i kristendom. En dag var præsten
åbenbart nødt til at dele sine inderste bekymringer med børnene, og det medførte
følgende hjertesuk: ”Hvor er det dog kedeligt, at folk er så ugudelige. Hvorfor kan
jeg dog ikke få dem til at forstå evangeliet?
Kan I ikke se, børn - det er jo, som om jeg
står der i døren, og i stuen bag ved mig har
jeg det store, tændte juletræ, et overdådigt
dækket julebord og gaver til alle. Og udenfor
i gården ser jeg folk stå frysende og kolde,

og jeg siger til dem: ”Kom dog ind! Kom dog
indenfor i varmen!” Men de vil ikke komme.”
Præsten ventede naturligvis ikke noget svar.
Han talte faktisk mest med sig selv, men
den lille Arnfred ville forfærdelig gerne svare ham. Han var bare for genert til at sige
det højt, så han hviskede til sin sidemand:
”Sig til ham, at han skal gå væk fra døren!”
Op til jul er tiden fyldt til randen med forventning. At Guds søn blev født til verden
julenat er et mysterium: et ubegribeligt
og for fornuften ufatteligt nedslag i vores
tilværelse af Guds evighed. Som et lys fra
Guds himmel, der bryder ind lige her i vores
mørke verden.
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Til advent venter vi altså Herrens komme.
Eller gør vi? Forventer vi noget som helst i
guddommelig henseende, eller lader vi stå
til? Har vi illusionsløst, med blikket lukket
ned for mysteriet, sat vores gudelige forventninger på smalkost og gjort advent
til en ventetid - uden forventninger. Den
tyske teolog og præst Dietrich Bonhoeffer
har om vigtigheden af at holde forventningen spændt, skrevet følgende: ”Fraværet
af mysteriet i vores moderne liv er vores
undergang og vores fattigdom. Et menneskelivs værdi kan måles på dets grad af
respekt for mysteriet. For så vidt som vi
ærer mysteriet, bevarer vi barnet i os. Det
er derfor børn har vidtåbne øjne, fordi de
ved, at de er omgivet af mysteriet. De har
ikke gjort sig færdige med verden. De har
endnu ikke lært, hvordan de skal kæmpe
sig igennem og hvordan de kan slippe uden
om mysteriet, sådan som vi voksne formår.
Vi ødelægger mysteriet, fordi vi fornemmer, at vi her når til grænsen for vores formåen, fordi vi ønsker at være herrer over
alting og kunne råde over det. Og det er
netop, hvad vi ikke kan med mysteriet. At
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leve uden mysteriet vil sige slet ikke at kende til mysteriet ved vores eget liv, slet intet
til mysteriet knyttet til et andet menneske,
det betyder at vi skøjter hen over de skjulte
kvaliteter, der ligger gemt i os selv, i andre
og i verden”.
Og uanset, at vi ikke hver dag går og forventer, at ’mystiske ting’ skal ske omkring
os, kan vi nok genkende dette, at efterhånden som vi vokser op, sætter vi forventningerne ned. Erfaringen lærer os, at drømme
slukkes og forventninger skuffes. Vi kan
ikke sikre freden, vi kan heller ikke forcere
glæden. Så meget desto mere har vi brug
for at høre evangeliets ord om den fred og
glæde, som Gud kommer os i møde med.
Livet bliver fattigt og illusionsløst, hvis vi
lader mysteriet være fraværende. Men hvis
vi selv træder et skridt tilbage fra døren,
bliver der måske plads til, at mysteriet kan
tage form: til at se, at tro, at fastholde at
den begrænsede tid, vi lever i, er isprængt
lidt af Guds evighed. At den har fylde. At
mysteriet findes. Sikken vægt hver handling, vi foretager os, så får! Hvilken vægt et
blik, et smil, et ord til dit medmenneske får,
når vi fastholder mysteriet knyttet til dette
andet menneske, de skjulte kvaliteter, der
ligger gemt i andre og i verden. Og hvilken
dom, der med det samme er knyttet til enhver gerning vi gør mod andre!
Det er på samme tid så vanskeligt og så
enkelt at lade livet få rum og tid til at blive,
hvad det vil. At give plads til, at den evige
Gud kan vokse frem i vores lille liv.
Det fordrer opmærksomhed på, at evigheden ikke er noget, der først begynder
ved vores dages ende. Evighed har ingen
begyndelse eller ende. Evigheden er Guds
tid, al tid – og derfor også tiden nu. Det
forunderlige ved adventstiden er, at Messias allerede er usynligt til stede. Han befinder sig hele tiden i baggrunden. Skjult som
årer under jorden, som vind i træets krone
breder hans rige sig. Derfor er der noget i
luften, et smil på læben, derfor klinger julesalmen i øret og får hjertet til at løfte sin
glædes vinger, derfor kimer klokken og kalder os gennem døren ind til et evigt øjeblik.

5. Personalia
Døbt, Hviding Kirke
Lærke Broders Julius, Gammel Hviding.
Magnus Breum Gordon Petersen, Mårbæk.

Døbt, Vester Vedsted Kirke
Philip Villiaume Graff, Vester Vedsted.
Jeppe Bach Oldenborg, Haderslev.
Marius Elbæk Hesselberg Juel, Vester
Vedsted.

Bisat og begravet,
Hviding Kirke
Broder Laugesen, Lundsmark. Begravet.
Hans Jørgen Beck, Hviding. Bisat.
Laurids Enemark Mortensen, Råhede.
Begravet.

Bisat og begravet,
Vester Vedsted Kirke

Emilie Hjorth Christensen Fredskild,
Odense.

Valdemar Lassen Legaard, Brørup. Bisat.
Ingrid Bang Jensen, Vester Vedsted.
Begravet.
Peter Poulsen, Egebæk. Bisat.

Døbt, Rejsby Kirke

Begravet, Mandø Kirke

Døbt, Mandø Kirke

Sif Lagoni Jørgensen, Kærbølling.
Kenneth Holm Nørskov Jeppesen, Rejsby.
Marius Vejrup Mærsk, Rejsby.

Anders Peder Christian Hansen, Mandø.

Døbt, Roager Kirke

Niels Helsinghoff Gotthardsen, Rejsby.
Bisat.
Tommy Schmidt, Rejsby. Bisat.
Johanne Dahl Andersen, Løgumkloster.
Begravet

Philip Ebsen Laxy, Frifelt.

Viet, Vester Vedsted Kirke
Nadine Meyhoff-Jørgensen og Henrik
Meyhoff-Jørgensen, Gl. Hviding.
Linda Classen Christensen og Christian
Brink Jespersen, Egebæk.

Velsignet, Rejsby Kirke
Charlotte Holm Nørskov Jeppesen og Allan
Peter Nørskov Jeppesen, Rejsby.

Bisat og begravet,
Rejsby Kirke

Begravet, Roager Kirke
Anders Lauridsen Ebbesen, Skærbæk.
Jakob Egeris Ebsen, Ribe.

Bisat, Spandet Kirke
Birthe Warming, Fjersted.

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)
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8. Gudstjenesteplan december 2018 Dato

dag

Hviding

Vester Vedsted

Mandø

2.12

1 s i advent

-

11.00*

14.00

9.12

2 s i advent

11.00

9.30

-

16.12

3 s i advent

9.30

11.00

13.00

23.12

4 s i advent

14.00* (TBS)

-

-

24.12

Juleaften

14.15

11.15; 16.00

10.00

25.12

Juledag

11.00

9.30

-

26.12

2 Juledag

-

11.00

-

30.12

Julesøndag

11.00

9.30

-

1.1

Nytårsdag

-

19.30*

-

4.1

fredag

-

-

-

6.1

H3k søndag

11.00

-

9.30

13.1

1 s e h3k

9.30

11.00

-

20.1

2 s e h3k

11.00

19.30

-

27.1

3 s e h3k

19.30

9.30

-

3.2

4 s e h3k

-

11.00

9.30

10.2

s s e h3k

11.00

17.2

septuagesima

-

9.30 (TBS)

-

19.2

tirsdag

-

-

-

24.2

seksagesima

9.30

19.30

-

-

Julegudstjenester for skoler, børnehaver og dagplejer
Dato

dag

4.12

tirsdag

5.12

onsdag

7.12

fredag

17.12

mandag

21.12

fredag

21.12

fredag

Hviding

Vester Vedsted

9.30 / MHN

11.00 / MHN

Advents- og nytårskoncerter 2018. Gratis adgang - Alle er velkomn
Dato

dag

25.11

søndag

5.12

onsdag

6.12

torsdag

13.12

torsdag

30.12

søndag
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Hviding

Vester Vedsted

Mandø

19.00
19.00

- februar 2019
Rejsby

Roager

Spandet

Bemærk

11.00

9.30

-

*minikonfir-mander

-

11.00

9.30

9.30

11.00

-

-

-

13.00

14.30

16.00

11.00

9.30

-

9.30 (MHN)

-

-

-

11.00

9.30

-

-

-

*fælles nytårskur

-

-

17.00*

*Helligtrekongers fejring

11.00*

9.30

-

*Spejdernes nytårsparole

-

11.00

9.30

9.30

-

11.00

11.00

9.30

-

-

17.00*

-

9.30 (MHN)

-

-

-

-

11.00

-

17.00*

-

-

-

17.00

Rejsby

Roager

’Julestemning’

*kyndelmisse

børnegudstjeneste

Bemærk

10.00 / TBS

Brøns Rejsby børnehave,
Æblehuset og dagplejen

10.00 / TBS

Børnehaven Paraplyen og dagplejen
Dagplejen i Egebæk og Hviding

17.00 / TBS

Julegalla, Rejsby Europæiske Efterskole
11.00 / TBS

Egebæk Hviding skole 0.-2. kl
Egebæk Hviding skole 3.-6. kl

ne!
Rejsby

Roager

Spandet

19.00

Bemærk
Tønder Gospelkor

19.30

Skærbæk Egnskor
Adventskoncert/sangaften
19.00

Eufoni
Nytårskoncert
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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

