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1. Frydeligt med jubelkor
hilses vårens komme

Påskeliljer. Foto: Jacob Bøtter
Julen er overstået, vinteren går (i hvert fald
ifølge kalenderen) på hæld, og lige rundt
om hjørnet venter foråret, påsken og årets
konfirmationer.
Sådan er det hvert år på denne tid, og
sådan er det også i år. For livet består i
høj grad af gentagelser – samtidig med, at
der jo også hen ad vejen er ting, der forandrer sig. Begge dele kan man for øvrigt
læse flere betragtninger om i “Ord til tiden”
længere henne i dette blad.
Påsken falder sent i år, og konfirmationerne falder derfor tilsvarende sent. Bortset fra dét ligger de dog, som de altid ligger: 1. søndag efter påske i Vester Vedsted,
2. søndag efter påske i Hviding, 3. søndag
efter påske i Rejsby samt store bededag i
Roager.
Vanen tro skal der i nærværende afsnit
gøres lidt reklame for nogle af de arrangementer, som også omtales senere i bladet.
Det første, der skal nævnes, er fastelavns
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søndag d. 3. marts, hvor der i år afholdes
familiegudstjenester i både Roager og Vester Vedsted.
Og så er der også et par fælles gudstjenester, hvor begge præster medvirker. D.
17. marts er der således en gudstjeneste
i Roager, hvor der skal synges nye salmer
(dvs. salmer, som er yngre end den seneste
udgave af salmebogen).
Desuden vil der på anden påskedag (d.
22. april) for første gang blive afholdt en
pilgrimsvandring, hvor vi indleder med en
kort andagt i Hviding Kirke for så at vandre
sammen til Rejsby Kirke og holde gudstjeneste dér.
De nærmere detaljer findes på de kommende sider i bladet, hvor I også kan læse
om de kommende måneders øvrige arrangementer her i pastoratet.
God læselyst – og godt forår!
Therese Solten og
Michael H.N. Nielsen

2. Det sker i sognene
ROAGER OG VESTER VEDSTED

Søndag d. 3. marts
Fastelavnsgudstjenester

komne. Deltagelsen er gratis, der serveres
kaffe. Arrangeret af Rejsby Menighedsråd
sammen med Rejsby Europæiske Efterskole.
ROAGER

Lørdag d. 23.3 kl. 19.30
Forårskoncert med Fangekoret

Fastelavns søndag holder vi familiegudstjeneste i to af pastoratets kirker. Kom gerne
udklædt!
ROAGER KL. 13.00:
Efter gudstjenesten står FDF for tøndeslagning mv. i Idræts- og Kulturhuset Roager.
VESTER VEDSTED KL 14.00:
Gudstjenesten er arrangeret i samarbejde
med landsbyforeningen, som bagefter inviterer til videre fejring af dagen i Vester
Vedsted forsamlingshus.
VESTER VEDSTED

Tirsdag d. 12. marts kl. 15.00
Projekt Dåbsklud:
strikkeeftermiddag
i sognegården
Projekt Dåbsklud – hvor der fremstilles
håndstrikkede klude til brug ved barnedåb
– er blevet godt modtaget her i pastoratet.
Indtil nu har der været to strikkeeftermiddage, som begge har været velbesøgt. Næste
strikkeeftermiddag bliver d. 12. marts, og
alle, som har tid og lyst, er velkommen til at
møde op. Strikkepinde medbringer man selv
– garn og mønstre findes i sognegården.
REJSBY

Torsdag d. 21. marts kl. 19.00
Foredrag med Erik Sommer
”Den som mærker, at græsset gror…” er
overskriften, når komponisten og højskolemanden Erik Sommer gæster Rejsby Europæiske Efterskole. Det bliver en aften med
foredrag, sange og fortælling. Alle er vel-

Kom og hør det populære kor fra Vridsløselille Statsfængsel: Fangekoret, som består
af indsatte på udgang samt tidligere indsatte, som er fortsat med at synge efter
løsladelsen. Koret er ledet af Louise Adrian, og i de sidste 12 år har de sunget for
fulde huse rundt i kirker i hele Danmark og
der er lange ventelister på deres optræden.
Det er ”voksne mandsstemmer, hærdet af
livet, men med al den uskyld, der ligger i
uskolede, søgende stemmer, som søger sig
vej af nye ukendte stier i livet”.
Alle er velkomne til koncerten i Roager kirke!
VADEHAVSPASTORATET

Søndag d. 17. marts kl. 11.00
Nye salmer i Roager Kirke
Vi holder fælles gudstjeneste for hele pastoratet, hvor tonesproget bliver mere moderne, idet vi vil synge en række nyere salmer. Begge præster medvirker.
VADEHAVSPASTORATET

Uge 15 – Palmesøndag
d. 14. april
MINIKONFIRMANDER
I ugen før påske tilbyder vi minikonfirmandforløb for elever i 3 klasse.
Forårsforløbet bliver for Vadehavsskolens 3 kl. B. Det foregår mandag 8.4 til
fredag 12.4 kl. 14.15-15.45. Eleverne bliver
hentet med bus, der kører t/r fra skolen til
præstegården i Roager.
Børn fra Rejsby sogn, som går i 3 klasse
er også velkomne til at være med! – kontakt sognepræst Therese Solten.
Forløbet afsluttes med familiegudstjeneste Palmesøndag d. 14.4 i Roager kirke,
hvor minikonfirmanderne medvirker.
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HVIDING

REJSBY

Søndag d. 14. april kl. 10.30
Højmesse med
guldkonfirmation

Fredag d 19. april kl. 19.00
Meditativ
musikgudstjeneste

Palmesøndag afholdes der guldkonfirmation i Hviding Kirke for de mennesker, der i
foråret 1969 blev konfirmeret sammesteds.
Guldkonfirmationen finder sted i forbindelse med den ordinære højmesse i kirken, og
alle – såvel guldkonfirmander som alle andre – er således hjertelig velkomne.

Langfredag er den dag, Jesus blev forhørt,
pint og korsfæstet.
Langfredag holder vi, ligesom sidste år,
aftengudstjeneste i Rejsby med påskemusik, læsninger og refleksion over betydningen af Jesu død på korset.
VADEHAVSPASTORATET

Mandag d. 22 april
– Anden Påskedag
Pilgrimsvandring fra
Hviding til Rejsby

SPANDET

Torsdag d. 18. april kl. 17.30
Skærtorsdagsgudstjeneste
med spisning
Skærtorsdag samlede Jesus sine disciple og
spiste sit sidste måltid med dem. Han bad
dem om, at de ville fortsætte med at komme sammen og dele brød og vin for at mindes ham.
Ligesom sidste år fejrer vi Skærtorsdag
i Spandet med en aftengudstjeneste kl.
17.30. Herefter spiser vi påskemiddag sammen i Spandet Forsamlingshus. Deltagelse
i spisningen er gratis, men vi beder om tilmelding til Therese Solten senest søndag
d. 14.4.
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Evangeliet til Anden Påskedag fortæller om
to disciple, der tog på vandring fra Jerusalem
til Emmaus, mens de talte om de mærkværdige og foruroligende begivenheder, de havde været vidne til: At Jesus var død på korset
og efter sigende var stået op af sin grav.
Derfor slutter vi påsken af med en pilgrimsvandring, der går gennem Vadehavspastoratets to distrikter. Vi begynder i
Hviding Kirke kl. 9.30 med en kort andagt,
hvormed vi bliver sendt af sted på vores
vandring mod Rejsby Kirke. Her holder vi
gudstjeneste, hvorefter vi slutter af med
en let servering. Begge præster medvirker.
Man kan naturligvis deltage i gudstjenesten uden at være med til vandringen. Har
man brug for transport fra Rejsby tilbage Hviding efterfølgende, bedes man give
besked herom til en af præsterne senest
mandag d. 15. april

VESTER VEDSTED

ROAGER

Lørdag d. 4. maj kl. 19.00
Mindehøjtidelighed ved
flyverstenen på Sprækvej

Søndag d. 5. maj kl. 10.30
Højmesse med
guldkonfirmation
Ved højmessen i Roager d. 5. maj deltager
årets guldkonfirmander. Alle er naturligvis
velkomne til gudstjeneste denne dag.
ROAGER

Tirsdag d. 21. maj kl. 17.00
Det’ for børn:
Spaghettigudstjeneste
En kort gudstjeneste for børn og deres
voksne. Vi slutter af med fælles aftensmad
i konfirmandstuen på Vestermarksvej.
Deltagelse er gratis, men vi beder om tilmelding til spisningen til sognepræst Therese Solten inden søndag d. 19.5
HVIDING
Traditionen tro vil der igen i år, på d. 4. maj,
blive afholdt en mindehøjtidelighed – med
samt nedlægning af krans – ved mindestenen for den nedstyrtede Lancaster-maskine.
Nærmere information følger, når tiden
nærmer sig.
REJSBY

Lørdag d. 4. maj kl. 21.00
Befrielsesgudstjeneste
Traditionen tro højtideligholder vi i samarbejde med Rejsby Efterskole Danmarks
befrielse d. 4 maj. Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 21.00. Efterfølgende vil
der være fakkeloptog til skolen, hvor der
bydes på kaffe.

Lørdag d. 25. maj kl. 16.00
Forårskoncert med
Vibykoret
Der indbydes til forårskoncert med Vibykoret i Hviding Kirke. Koret er et blandet
dame- og mandskor med ca. 35 medlemmer fordelt på de fire stemmegrupper
(SATB), og korleder er Søren Bormann. De
synger et blandet klassisk program med
både danske og udenlandske komponister.
Efter koncerten vil der være et glas hvidvin.
Alle er hjertelig velkomne.
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VESTER VEDSTED

Onsdag d. 5. juni kl. 9.30
– Grundlovsdag med
tale v/ Mette Bock
Traditionen med grundlovsdagsfejring i
præstegårdshaven i Vester Vedsted har af
diverse årsager været sat på standby det
sidste par år. Derfor er det så meget desto
mere glædeligt, at traditionen fra og med i
år vil blive genoptaget.
Arrangementet begynder kl. 9:30 med en
kort gudstjeneste i Vester Vedsted Kirke.
Kl. 10:30 er der grundlovstale v/ kirke- og
kulturminister Mette Bock (LA).
Alle er velkomne. Man medbringer selv
mad, drikke og noget at sidde på.

3. Nyt fra sognene
REJSBY menighedsråd
orienterer
Udskiftning af hække på et stort område
syd for kirken er planlagt til opstart ca. i
uge 13. Nye hækplanter bliver thuja. Årsagen er, at der er 4 forskellige slags hækplanter, hvoraf buksbom og bøg ikke gror,
som de skal.
Mange af thujahækkene er ved at være
udtjent, og en del hække er skæve. Nogle
lidt større buske vil blive fjernet.
Samtidig vil nogle gravsteder, som er afmeldt, blive ryddet. Der vil også blive udført opretning af gravstederne med muld
og grus.
4 nye høje lamper opsættes på parkeringspladsen. Eksisterende lamper fra
p-pladsen flyttes til indgangen og op mod
kirken.
Indvendig kalkning af kirken er planlagt
til 2019. Arkitekt er bestilt til at stå for opgaven, inkl. al myndighedsbehandling. Der
udføres prøvefelter for at vurdere omfanget og stand.
Indvendig kalkning og mindre reparationer er tiltrængt. Tidsplan er ej udført endnu, og det skal forventes, at kirken lukkes
i en periode.
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HVIDING
– sognearkivets årsmøde

Onsdag den 3. april 2019 kl. 19.30
Hviding Sognearkiv holder årsmøde i
Egecenteret, Ribevej 2B.
Der aflægges beretning og regnskab samt
vælges medlemmer til arkivets bestyrelse.
Søren Mulvad fra Seem fortæller om
Cikorie-fabrikkerne – har der været Cikorie-fabrik i Hviding? Alle er velkomne.

VESTER VEDSTED
– Sten sælges
Ølandssten, chaussésten og marksten sælges fra graverens depot ved kirkegården i
Vester Vedsted.
Pris for ølands- og chaussésten er 5 kr. pr
stk. Marksten kst. 2 kr. pr. stk.
Stenene kan afhentes torsdage mellem
kl. 10 – 14 og afregnes med graverne.

4. Konfirmation
KONFIRMATION 2019
Dette års konfirmationer finder sted på følgende datoer og klokkeslæt:
Vester Vedsted Kirke: Søndag d. 28.
april (1. søndag efter påske) kl. 10:00.
Hviding Kirke: Søndag d. 5. maj
(2. søndag efter påske) kl. 10:00.
Rejsby Kirke: Søndag d. 12. maj
(3. søndag efter påske) kl. 10:30.
Roager Kirke: Fredag d. 17. maj
(store bededag) kl. 10:30
Telegrammer m.m. kan afleveres i kirken
samme morgen, NB. i Vester Vedsted dog i
sognegården.

Sebastian Skeem Kummerfeldt, Granvej 3
Jonathan Toft Larsen, Øster Digetoft 13
Esben Madsen, Toftevej 21
Simon Lindborg Rettig, Lundsmarkvej 4
Lucas Beck Schmidt, Rønnebærparken 101
Oscar-Emil Sylvestersen, Lyngtoft 5
Mathilde Holden Thingholm, Kløvertoft 9
Alle 6760 Ribe.

Rejsby Kirke
Anna Andersen
Caroline Aarhus
Anton Beyer Clausen
Hjalte S.B. Mortensen
Magnus Vejrup Mærsk

Årets konfirmander er:

Roager Kirke

Vester Vedsted Kirke:

Rikke L Holdt
Tobias L. C. Jensen
Christian P.B Jørgensen
Jesper Knudsen
Nanna M. Løhndorf
Mikkel Løbner Nyander
Janick Gravesen Pedersen
Noah Veenstra

Mathias Mærsk Andersen,
Grævlingetoften 9
Valdemar Kruse Andreasen,
Sdr. Farup Vej 55E
Laura Beck, Øster Digetoft 10
Mads Bennetzen, V. Vedsted Vej 100
Isabel Anna Grau, Grævlingetoften 17
Magnus Karsten Graungaard Hansen,
Tøndervej 54
Daniel Hofstedt Jønsson, Juulbjergvej 14
Aksel Clausen Rosenstand Køser,
Degnetoftevej 3
Mathilde Frisgaard Pedersen,
V. Vedsted Vej 38A
Mathilde Østergaard Pedersen,
Tønnesens Vej 20
Magnus Ring, Skovvej 3
Lærke Vinding Sørensen, Juulbjergvej 7
Asger Zeerow, Fyrrekrogen 18
Alle 6760 Ribe.

Hviding Kirke
Emily Grouleff Birk, Hermelintoften 42
Oliver Grouleff Birk, Hermelintoften 42
Ebbe Midtgaard Clausen, Lundsmarkvej 20
Benjamin Helmert, Ribevej 76
Lukas Nordahl Hirtius, Øster Digetoft 7

KONFIRMATION 2020
Konfirmationerne 2020 falder på følgende
dage:
Vester Vedsted Kirke: Søndag d. 19. april
(1. søndag efter påske).
Hviding Kirke: Søndag d. 26. april
(2. søndag efter påske).
Rejsby Kirke: Søndag d. 3. maj
(3. søndag efter påske).
Roager/Spandet: Fredag d. 8. maj
(Bededag)
Mandø Kirke: Efter aftale.
Familier med børn, som lige nu går i sjette
klasse på Egebæk-Hviding Skole samt børn
hørende til Rejsby sogn, får direkte besked
om konfirmationsforberedelse m.v.
Andre, som måtte ønske konfirmation,
bedes rette henvendelse til Vadehavspastoratets præster.
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5. Ord til tiden
Det lineære og det cirkulære – og Kristus
Tiden er lineær, siger man. Den begyndte
for længe siden med universets skabelse,
og så har den kørt derudad lige siden. Den
strækker sig som en ekstremt lang linje
(deraf betegnelsen lineær, selvfølgelig), og
på den linje, ligesom millimetermærkerne
på en lineal, er vi så. Os mennesker. Dér var
Abraham, dér var Moses, dér var Christian
IV, og her er vi. Vi husker bagud – den ene
vej på linealen – og vi planlægger fremad –
den anden vej.
Samtidig med at tiden er lineær, er den
også cirkulær. Cyklisk – bestående af gentagelser. Hver dag består af morgen, middag, aften og nat, og så starter det forfra.
Hver uge har syv dage – fem med skole eller arbejde og to, hvor man har fri – og så
starter det forfra. Hvert år har 365 dage
(366, hvis det er skudår), og det har fire
årstider – og så starter det forfra. På den
her cirkel er der tilbagevendende fikspunkter i form af ferier på bestemte tidspunkter, fødselsdage på bestemte tidspunkter,
helligdage på bestemte tidspunkter.
Alt det her har med evangeliet at gøre.
Ikke evangeliet til en bestemt dag, men
evangeliet i bredere forstand: det glædelige budskab om Kristus. Lad os igen begynde med det lineære perspektiv: Vi lever
i 2019, og Jesus levede for rundt regnet to
tusind år siden. Og det, han sagde og gjorde dengang, skete én gang for alle. Han
blev født én gang for alle. Han døde én
gang for alle. Han opstod én gang for alle.
Og det har påvirket alt og alle lige siden.
Det gælder for alle, det omfatter alle, helt
frem til i dag. Men i kirken, når vi skal tale
om og huske på det glædelige budskab, så
sker det på cirkulær facon. Kirken har årstider – helligtrekongerstiden, fastetiden,
påsketiden og trinitatistiden, og første
søndag i advent starter det forfra. Og jeg
har allerede nævnt dét med de årligt tilbagevendende helligdage. Vi tager med andre
ord det lineære – Jesu liv, hans ord, hans
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gerninger, hans død og alt det, der skete
bagefter – og vi bukker det sammen til en
cirkel, som vi genitalesætter, genopfører,
genhusker og genoplever igen og igen år
efter år. Vi gør det på den måde, fordi det
er sundt for os mennesker at få ting gentaget med mellemrum. Vi dyrker også gentagelsen, fordi vi flytter os i løbet af livet.
Vi flytter os fysisk, vi flytter os mentalt, vi
flytter os holdningsmæssigt. Og det betyder, at selvom teksten ikke forandrer sig,
så forandres dét, vi hver især får ud af den,
når vi hører den.
Kender I dét, at I som børn så en film eller
læste en bog, og da I så genså eller genlæste den som voksne, fik I øje på nogle
helt andre ting i den? Den samme film, den
samme bog, men dét, der havde forandret
sig i mellemtiden, dét var noget inde i jer.
Jeres horisont. Sådan er det også, når vi
hører det samme evangelium på forskellige
stadier i vores liv. Og derfor fortjener det
gentagelse – fordi vi derigennem bestandig bliver opmærksomme på nye ting, nye
dybder, som vi ikke tidligere havde blik for.
Derfor hedder det “at vokse i troen”: Gentagelsen, det cirkulære, fører med Guds
hjælp til en åndelig udvikling hos os, mens
vi bevæger os gennem den lineære tid.

Da Jesus døde og opstod, skete der noget. Noget, som forandrede menneskehedens forhold til Gud – og Guds forhold til
menneskeheden – for altid fremover. Ved
at Jesus døde og opstod, satte han os mennesker fri. Fri til ikke at jagte efter Guds
kærlighed ved krampagtigt at overholde en
masse regler, sådan som datidens jøder fik
at vide, at de skulle. Dét, det i stedet handler om, er tro. Den tro, vi får i gave ved dåben. Den tro, vi desuden får i gave igen og
igen, når vi lytter til det glædelige budskab.
Det betyder ikke, at der ikke er elementer
i den jødiske lov, som bør overholdes. Hvis

alle overholdt de ti bud, ville verden være
et betydelig bedre sted. Men vi skal ikke
overholde loven for at tækkes Gud. Vi skal
overholde den, fordi det er det rigtige at
gøre over for vores medmennesker.
Det er i en nøddeskal dét, Jesu liv, død
og opstandelse handler om. Én gang for
alle brød han ud af de gamle cirkler (!) og
grundlagde noget nyt. Én gang for alle satte han os fri. Et hjørne blev rundet i historien om Gud og os mennesker. En ny begyndelse – bestandigt gentaget i kirken, til
løbende næring og fornyelse for os alle.
Michael H.N. Nielsen

6. Personalia
Døbt, Hviding Kirke

Begravet, Mandø Kirke

Asger Bjerggaard Worm, Lundsmark.
Lauge Bjerggaard Worm, Lundsmark.

Sven Sand, Ribe.

Døbt, Vester Vedsted Kirke
Calle Sebastian Boysen Krogh,
Vester Vedsted.
Bella My Boysen Krogh, Vester Vedsted.
Thilde Nielsen, Ribe.
Anne Bøje Degn, Egebæk.

Døbt, Rejsby Kirke
Anne Krichau Jørgensen, Agerskov.

Døbt, Roager Kirke

Bisat og begravet,
Rejsby Kirke
Johanne Dahl Andersen, Løgumkloster.
Begravet.
Lars Gadgaard Jensen, Rejsby. Bisat.

Bisat og begravet,
Roager Kirke
John Nielsen, Øster Åbølling. Bisat.
Eline Brodersen, Ribe. Begravet.
Ester Andersen, Roager. Bisat.

Karen Nielsen Stokbæk, Ribe.

Bisat, Spandet Kirke

Døbt, Spandet Kirke

Vilhelm Theodor Petersen, Spandet.
Lars Vind Nissen, Klåby.
Tage Evald Jensen, Spandet.

Isabella de Jong Bjerg, Øster Åbølling.

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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8. Gudstjenesteplan marts, april og ma
dato

dag

Hviding

Vester Vedsted

3.3

Fastelavns søndag

11.00

14.00
Familiegudstjeneste

10.3

1. søndag i fasten

11.00

17.3

2. søndag i fasten

9.30

>

24.3

3. søndag i fasten

19.30

11.00

31.3

Midfaste
husk sommertid!

10.30 dåb

9.00

7.4

Mariæ Bebudelse

14.4

Palmesøndag

18.4

Skærtorsdag

19.4

Langfredag

9.00

21.4

Påskedag

10.30

22.4

2. Påskedag

9.00 Andagt forud for
pilgrimsvandring
(MHN + TBS)

28.4

1. søndag efter påske

4.5

Danmarks befrielse

5.5

2. søndag efter påske

10.00 Konfirmation

12.5

3. søndag efter påske

9.00

17.5

Bededag

19.5

4. søndag efter påske

21.5

tirsdag

26.5

5 søndag efter påske

30.5

Kristi Himmelfart

10.00

5.6

Grundlovsdag

9.30

10

9.30

10.30
10.30
guldkonfirmander

Mandø

>

9.00

9.00
10.30

9.00

10.30
9.00
< >

< >

10.00 Konfirmation

10.30
10.30

10.30

9.00

9.00

9.00 (TBS)
8.30

maj 2019
Rejsby

Roager

17.00 Aftensang
En lidt kortere, enkel gudstjeneste

13.00 Familiegudstjeneste

11.00
Kollekt: der samles ind til Folkekirkens
Nødhjælp
>

Spandet

9.30

11.00 Fælles gudstjeneste:
Nye salmer (TBS + MHN)

<

17.00 Aftensang
En lidt kortere, enkel
gudstjeneste

10.30

9.30 (MHN)

10.30

9.00
10.30 Minikonfirmanderne
medvirker
17.30 med spisning
(tilmelding)

19.00 Meditativ gudstjeneste med
påske-musik, læsninger og refleksion
10.30
ca. 11.00
Fælles gudstjeneste med pilgrimsvandring mellem kirkerne (TBS + MHN)

<<

<<

9.00

10.30

10.30 guldkonfirmander

9.00

21.00 4. maj-gudstjeneste

10.30 Konfirmation
10.30 Konfirmation
9.00

-

10.30

17.00 Spaghettigudstjeneste
10.30
10.30

11

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

9. 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
Flemming Sørensen tlf. 23 32 73 12

