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En hemmelig dør i tapetet
Det er nytår - i kirken begynder det nye
år nemlig 1. søndag i
advent. Og så begynder det nye altid i et
Nu. Det er meget, et
menneske skal kunne
rumme i et nu. Det
kan være svært, for
ikke at sige umuligt,
at gribe nuet. Og dog
så er det i dette nu,
vi lever. Og i kirken,
til advent, får vi at
høre, at det er i dette
nu, at opfyldelsen af
både det, der var og
det, der venter, sker.
Guds søn er på vej til
verden, både som en
opfyldelse af de gamle profetier om en
ny konge, frelserens,
komme og som noget
helt nyt og overraskende: et lille barn i
en krybbe.
Første søndag i advent er i kirken som
en hemmelig dør i tapetet, der går op i et
fortroligt rum, hvor vi
ellers synes at kende
hver krog og hvert
hjørne.
Spørgsmålet er selvfølgelig så, hvad der er
bag den hemmelige dør - om det er derinde, hvor ”mørket til de kommende vintre
står stablet” (som Søren Ulrik Thomsen
formulerer det), om det bare er en rodebunke af pulterkammerskrammel og gamle
undladelsessynder, vi finder derinde, eller
– måske – noget andet, uventet, nyt…
Det nye kan vise sig at være udfordrende
og kræve noget af os. Og det kan vise sig at
være opfyldelsen af vores dybeste drømme
og længsler. Kristendommen er på samme
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tid håbefuld og realistisk, for evangeliets
budskab lyder: Det nye er begge dele! Både
udfordring og opfyldelse, der venter.
Her i Vadehavspastoratet er vi glade for, at
vores ene præst, Michael er vendt tilbage
efter længere tids sygeorlov. Og så glæder
vi os til at tage hul på det nye kirkeår, der
i første kvartal vil rumme både en del velkendt og noget nyt. Ved nytår skuer man
gerne både tilbage og frem. Man kan derfor i dette blad både læse om ting, der har

fundet sted i de forgangne måneder og om
kommende arrangementer, ligesom der naturligvis også findes en gudstjenesteplan
for tiden frem mod Fastelavn.
Advent er i øvrigt ikke kun en bestemt tid
på året, som nu. Nej, det er egentlig en
holdning, som efterspørges af os hele året
og alle vore dage: at vi modtager Gud, når
han kommer til os. Advent er ikke overspændt forventning om det, vi allerede ved
og kender, men glæden over alt det, der
endnu uset ligger i svøb til os. Advent for-

tæller os, at tiden ikke længere bare er noget, som går og går. Nej, tiden er nu noget,
der kommer til os, Hvert øjeblik, i dette nu.
Som en hemmelig dør i tapetet, der med ét
går op. Og måske rummet derinde bagved
vise sig IKKE at være det rum, hvor mørket
til de kommende vintre står stablet. Men et
rum, hvor et lys allerede er tændt, og det
hele pludselig kan begynde igen.
Glædelig Advent, Jul og Nyt År ønsker
sognepræsterne Michael H.N. Nielsen
og Therese Solten

Det sker i sognene
Kirkefestival
I weekenden 24.-26. september holdt vi
kirkefestival i og omkring Roager kirke.
Festivalen var arrangeret af Spandet-Roager menighedsråd med hjælp fra mange
frivillige kræfter. Vi fejrede bl.a. indvielsen
af det nyrestaurerede orgel, var på kirkegårdsvandring, holdt morgenandagt og

høstgudstjeneste sammen, talte med biskoppen om visioner for folkekirken, hoppede og dansede til børnekoncert, lavede
yogaøvelser på kirkegulvet, sendte ballonbønner ud fra kirketårnet og meget, meget
mere. Alt i alt en weekend, hvor vi nød at
være kirke sammen.
(se flere fotos på næste side)
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Hviding Kirke –
Reformationsgudstjeneste
Søndag d. 31 oktober, datoen, hvor Luther
i 1517 slog sine 95 teser op på kirkedøren
i Wittenberg, holdt vi en festlig reformationsgudstjeneste i Hviding Kirke. Konfirmanderne, udklædt som munke, fortalte om
Luther og reformationen, og så havde vi besøg af et renæssanceorkester, der sørgede
for den rette musikalske stemning. Vi sluttede gudstjenesten af med at plante et paradisæbletræ på kirkegården, nyde et glas
krydret vin (næsten efter Luthers opskrift)
og brænde de udleverede afladsbreve.
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Roager - Salmebroderi
Salmer – det er da noget, vi broderer! Vi
mødes hver anden tirsdag til hyggeligt
samvær og samtale, mens vi leger med at
give vores yndlingssalmer udtryk i form af
broderede salmevers og billedmotiver. Alle
kan være med og der er også plads til dig.
Når vi har et passende antal broderede
stykker, syr vi dem sammen til ét værk.
Kontakt sognepræst Therese Solten, hvis
du vil være med.

Roager Kirke
– nye sognelokaler
Som led i en langsigtet plan om at bygge
ny sognegård tæt ved kirken, er præstegården i Roager blevet solgt. Kirken råder
derfor nu over midlertidige lokaler på Roagervej 396 B, nabo til kirkegården. Her
findes præstens kontor, konfirmandstue og
mødelokale. Man kan med fordel parkere
på kirkens parkeringsplads og gå “bagom”
til huset.

Roager Kirke
– Nyt billedtæppe
Vi har fået et nyt farvestrålende patchworktæppe i Roager Kirke. Tæppet er lavet af
dygtige lokale syersker, som har brugt to
år på at skabe det flotte motiv med Noahs
ark og alle dyrene.
Udover at tæppet allerede nu pynter smukt
på kirkens bagvæg, vil vi bruge det i forbindelse med børnegudstjenester og småbørnsbesøg i kirken. (se foto nederst på
siden)

Rejsby - Torsdagstræf
Ved Rejsby Kirke har vi startet et nyt initiativ, som vi kalder torsdagstræf. Her
mødes vi et par timer torsdag formiddag
til kaffe, rundstykker og en hold snak. Vi
sørger også for et tilskud åndelige vitaminer i form af et foredrag, oplæg el. lign. Vi
har nu afholdt to velbesøgte torsdagstræf,
hvor Elise Balslev (sognepræst i Bramming)
fortalte levende om Kaj Munks barndom og
ungdom og Sten Kaalø (frimenighedspræst
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i Bovlund) indviede os i salmedigterens inspirationskilder og udfordringer. To nye arrangementer følger til foråret.

Vester Vedsted Kirke
– tirsdag kl. 10-12
Musik og leg (for 0-4 årige)
Musik og leg er et tilbud til dig, der går hjemme med et eller flere børn. Det er en en
legestue, hvor vi synger salmer og børnesange, laver fagter og bevægelser til sang,
hører fortællinger fra bibelen, oplever kirkerummet, leger og spiser madpakker sammen. Programmet er primært tilrettelagt til
børn i alderen 1-4 år, men babyer/søskende
under 1 år bliver også tænkt ind, så de også
oplever og sanser. Vi er startet op i november og mødes tirsdage fra kl. 10-12 i Vester
Vedsted kirke.
Kontakt Helle Agerbo, hvis det lyder som
noget for dig og dit barn:
h.agerbo@hotmail.com

Konfirmation 2021 og 2022
Hjertelig tillykke til årets konfirmander:
Rejsby Kirke 21.8.21

Karl-Emil Vejrup Mærsk, Frederikke Bladt Thygesen, Christoffer Aarhus
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Roager Kirke 22.8 21

Noah Heckmann Høy, Mikkel Løhndorf,
Lasse Boisen, Mads Kirkevang Rasmussen,
Amalie Løbner Nyander, Vilija Sveisteryte,
Sofie-Amalie Tofte Rasmussen, Gabija
Sveisteryte, Cecilia Smidt Pors

KONFIRMATIONDATOER
2022

Hviding Kirke 28.8.21 (intet foto)
Mathilde Fyhn Beier

1. maj (2 s e påske):
Hviding Kirke

Vester Vedsted Kirke 29.8.21 (intet foto)
Kl. 9.30: Selma Aarhus Antonsen, Emmely
Winckler Bork, Maria Schilling Schmidt, Cille
Gunder Sørensen, Kasper Wollesen
Kl. 11.30: Gustav Eskildsen Jepsen, Gustav
Klaaby, Melanie Schütt Mattesen, Nicholas
Lindholm Olesen, Josefine My Ahler-Pagaard
Hviding Kirke 5.9.21 (intet foto)
Kl. 9.30: Johanne Katrine Nymark Andersen
Evald, Mikkel Jensen, Kristian Nielsen
Kl. 11.30: Anne-Sofie Straadt Christensen,
Freya Outzen Beck Kristensen, Sia Mai
Sylvestersen

24. april (1 s e påske):
Vester Vedsted Kirke

8. maj (3 s e påske):
Rejsby Kirke
13. maj (Bededag):
Roager Kirke
14. maj (lørdag e Bededag):
Spandet Kirke
Bemærk venligst:
Konfirmationsdatoerne for Roager
og Spandet vil fremover være:
Roager: Bededag kl. 10.30
Spandet: Lørdag efter Bededag
kl. 10.30
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Gudstjenester december 2021, januar o
dato

dag

Hviding

Vester Vedsted

Mandø

28.11

1 s i advent

11.00

19.00 Adventskoncert
Brammingkoret

14.00

3.12
5.12

9.30 Julegudstjeneste
for dagplejen
2 s i advent

-

-

9.30

3 s i advent

11.00 TBS

-

-

7.12
8.12
12.12
15.12
17.12
19.12

9.30 Julekoncert for
børnehaven
4 s i advent

21.12

-

-

-

10.00 Juleafslutning
for skolen, ml.trin

24.12

Juleaften

16.00

12.30
17.30

11.00

25.12

Juledag

11.00

9.30

-

26.12

2 juledag

-

11.00

-

1.1

Nytårsdag

15.00 Fælles
Nytårsgudstjeneste
og -kur

<<

<<

2.1

Helligtre-konger

9.30

11.00

-

7.1

fredag

9.1

1 s e H3K

11.00

9.30

-

16.1

2 s e H3K

-

11.00

9.30

23.1

3 s e H3K

9.30

-

-

30.1

4 s e H3K

-

11.00 TBS

-

6.2

Sidste s efter H3K

9.30

-

11.00

13.2

Søndag Septua-gesima

-

9.30 TBS

-

20.2

Søndag Seksa-gesima

11.00

-

-

27.2

Fastelavns søndag

2.2
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14.00 Fastelavns
gudstjeneste

og februar 2022
Rejsby

Roager

Spandet

-

11.00 familiegudstjeneste 17.00 Aftensang
m minikonfirmander

11.00 MHN

-

-

10.00 Julegudstjeneste
for børnehaven
19.30 Adventskoncert
Vox11

10.00 Julegudstjeneste
for bh og dp

-

>>

16.00
Ni læsninger m Lucia

17.00 Julegudstjeneste for 19.00 Adventskoncert
Rejsby Efterskole
Ribe Gospelkor

9.30

-

11.00 fælles gudstjeneste

10.00 Juleafslutning for
skolen, indskoling
14.30

13.00

16.00

11.00

-

9.30

-

9.30 MHN

-

<<

<<

<<

-

17.00 Aftensang

17.00 Helligtrekongersfejring

17.00 Aftensang

-

-

-

9.30

11.00

11.00 MHN

-

-

-

-

9.30

17.00 Kyndelmisse
gudstjeneste
9.30

-

11.00

-

11.00

-

9.30

-

-

-

13.00 Fastelavns
gudstjeneste

17.00 Aftensang
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Kirkekalender fra
Advent til Fastelavn
Minikonfirmander uge 47 – 1 s i advent
I ugen op til første søndag i advent er der
forløb for minikonfirmander i Vadehavspastoratet. Fordi sidste års tredjeklasser
pga. corona gik glip af denne mulighed, er
nuværende 4. klasser også inviteret til at
deltage. Forløbet har i år overskriften “Juletræet med sin pynt” og afsluttes med en
festlig og familievenlig gudstjeneste i Roager Kirke søndag 28.11 kl. 11.00, hvor alle
er velkomne.

ADVENTSKONCERTER:

Vester Vedsted –
søndag d. 28. 11 kl. 19.00
Adventskoncert med Brammingkoret
Første søndag i advent får vi 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 Magrethe Hedegaard. Koret synger julen ind med blandede julesalmer. Efterfølgende vil der være æbleskiver,
gløgg og kaffe i Hviding forsamlingshus.
Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding til Inga Rauschenberg på 23719727
– gerne sms eller mail ingaogklaus@live.dk
Har man brug for kørsel fra V. Vedsted Kirke til Hviding Forsamlingshus oplyses dette
ved tilmelding. Alle er velkomne.
Rejsby – onsdag 8.12 kl. 19.30
Adventskoncert med Vox11
Vox 11 er et unikt og internationalt aner-
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kendt rytmisk vokalensemble med dybe
rødder i den jyske muld. Gruppen består
af 10 rutinerede sangere og dirigent, som
siden 2002 har sunget groove-baseret a
cappella musik inspireret af moderne R&B,
pop/rock og det nordiske klangunivers.
Gruppen er prisbelønnet og har koncert- og
turnévirksomhed i såvel ind- som udland.
Med Vox 11 venter os en unik koncertoplevelse. Bagefter byder menighedsrådet på
lidt julegodt til ganen.
Roager – onsdag 15.12 kl. 19.00
Adventskoncert med Ribe Gospelkor
Ribe Gospelkor har i år sammensat et særligt juleprogram bestående af dels de velkendte sprudlende gospelnumre og dels en
række af vores elskede, klassiske julesange. Koret vil ikke alene synge for os, men
også med os, idet der vil indgå en række
fællessange. Efter koncerten serveres traditionen tro gløgg og æbleskiver i Medborgerhuset.
Spandet Kirke – 12.12 kl. 16.00
Ni læsninger – Julens tekster og sange
De ni læsninger er
en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster
fortælles om menneskets
historie
med Gud fra Skabelsen til Jesu fødsel. Denne stemningsfulde tradition
stammer fra England. Teksterne læses af medlemmer
af menigheden.

Spandet kirke – søndag 19.12 kl. 11.00
Fælles gudstjeneste sidste
søndag i Advent
Vi afslutter adventstiden med en fælles
gudstjeneste for hele pastoratet, hvor begge præster vil medvirke. Alle er naturligvis
velkomne i Spandet kirke 4 s i advent.

Hviding Kirke – lørdag 1.1 kl. 15.00
Nytårsgudstjeneste og nytårskur
Vores traditionelle fælles gudstjeneste Nytårsdag finder denne gang sted i Hviding kirke.
Begge præster medvirker. Vi slutter gudstjenesten af med at skåle nytåret ind sammen.

Spandet – fredag 7.1 kl. 16.30
Helligtrekongersfejring
Vi fejrer Helligtrekonger med fakkeloptog,
gudstjeneste og fællesspisning. Optoget
med stjernen og de tre konger i spidsen,
begynder ved den gamle skole kl. 16.30.
Gudstjenesten i Spandet kirke er kl. 17.00

og bagefter serverer FDF varm suppe i
kredshuset.
Roager – onsdag 2.2. kl. 17.00
Kyndelmisse
Ordet kyndelmisse eller kjørmes er en fordanskning af det latinske ord missa candelarum, som betyder lysmesse. Kyndelmisse
er altså en lysfest – en påmindelse om, at
mørket, hvor dybt og sort det end kan føles
også altid er den vej, lyset rejser igennem
til os. Til kyndelmisse knytter sig også en
række vejrvarsler og folkelige traditioner. En
af dem handler om at spise pandekager og
flæsk. Vi nøjes med pandekagerne, som serveres fra bål efter gudstjenesten. Vel mødt!
Roager og Vester Vedsted kirker
– 27.2 kl. 13.00 / 14.00
Fastelavnsgudstjeneste
I forbindelse med byens fastelavnsfejring
holder vi en festlig gudstjeneste for børn
og voksne – Kom gerne udklædt i kirken!
Roager Kirke kl. 13.00, Vester Vedsted Kirke
kl. 14.00
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Ord til tiden:
Er julen rød i kirken?
Hver søndag, højtid og periode i kirkeåret
har sine egen farve. De kaldes de liturgiske
farver og er hver især med til at symbolisere højtidernes og periodernes betydning.
Lilla er symbol på bod og forberedelse,
derfor er advent (som er forberedelsesperioden til jul) og fastetiden (som er forberedelsestid til påske) bl.a. lilla.
Grøn er som bekendt håbets farve – grøn
symboliserer vækst og grøde, og derfor er
Trinitatistiden grøn. Denne periode rækker fra pinse til advent og er at regne for
kirkens hverdag, for der er ingen højtider i
dette halvår. Til gengæld fokuserer vi på,
hvad det vil sige at leve i troen på Gud som
Far, Søn og Helligånd, dvs. tre-enig (trinitas
betyder treenighed).
Kirkens festfarve er hvid. De store højtidsdage som jul og påske er derfor hvide. Hvid
symboliserer renhed og en ny begyndelse: det nye liv i Kristus (derfor er dåbskjolen, konfirmationskjolen, brudekjolen og
ligskjorten også hvide).
Der er én sort dag i kirkeåret og det er naturligvis Langfredag – den dag, Jesus døde
på korset, fordi sort betyder død, mørke,
sorg og håbløshed.
Og så er der i kirkeåret blot to røde dage.
Den ene er Pinsedag, hvor Helligånden kom
over apostlene og indgød dem mod og inspiration til at udbrede evangeliet. Den
røde farve symboliserer i den forbindelse
ild, passion, hjerteglød og ånd. Den anden
røde dag i kirkeåret er Anden juledag, men
den har intet med nissehuer eller julehjerter at gøre, men derimod med blodsudgydelse. For denne dag er helliget martyren
Skt. Stefan, der som en af de første blev
stenet, fordi han var Kristustilhænger og –
troende. Den røde farve symboliserer derfor den pris, som troen koster: hjerteblodet, offeret.
Den røde farve dominerer således ikke i liturgisk forstand kirken til jul. Alligevel træk-

12

ker farven sit spor af betydning gennem tiden fra advent frem til helligtrekonger:
Rød stavet bagfra er: d-ø-r. Som en dør,
der åbner og gennem hvis åbning, man kan
træde ind i et andet rum. 1 s i advent er som
en dør, der åbner ind til noget nyt. Gør døren høj, gør porten vid (DDS 84), synger vi i
en efterklang af den gammeltestamentlige
salme (Sl 24,7-9) for at byde kongesønnen
Jesus velkommen i vort liv og lade ham drage helt ind i vort inderste hjertekammer.
Rødt er hjertet. Julehjertet, som det flettes med guld eller hvidt. Men også det
levende bankende menneskehjerte, gennemstrømmet af blod, af liv, af kærlighed.
I adventstiden gælder det om, at vi skal
tage os i agt, så vore hjerter ikke sløves
(Luk 21,3), for når julen kommer, skal hjertet kunne løfte sin glædes vinger (DDS 114).
Det røde julehjerte kan føles både tungt og
knuget, så fuldt af sorg, men i denne søde
juletid, er det måske netop knuste hjerter,
der bedst kan føle, hvilken glæde den store
frydefest, som julen er, har at bringe. (DDS
109).
Rød er vinen i kalken. Hosianna i det højeste, synger vi inden Jesu hjerteblod skæn-

kes op for os. Velsignet være han, som
kommer i Herrens navn, som lader sit liv
flyde over i os, og som i nadveren skænker
os en himmelsk blodtransfusion.
Rød er rosen
Blomstre som en rosengård skal de øde
vange (DDS 78): alt liv, der blev lagt øde,
skal spire og få nyt liv og farve. En blomstrende rosengård begynder med én eneste rose. Og rosengården, Guds rige, er ved
at spire frem. Det begynder i en ussel og
mørk afkrog af verden, i et landskab akkurat så råt og udsat som ørkenen. Det
begynder med et barn, der skabes i jomfruens lukkede liv, og vokser derinde. Indtil
den mørke nat, hvor han som en rose skyder frem af den kolde jord (DDS 117)
Lad verden mig alting betage, lad tornene
rive og nage,
lad hjertet kun dåne og briste, min rose jeg
aldrig vil miste! (DDS 122)
Rød er ilden
Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og
fortæres af ild, profeterer Esajas for os Juleaften, for ”et barn er født os”, og rødt
glødede brændet i bålet, som Josef havde
tændt i mørket for at varme den lille og
hans moder.
Rød er solen, når den stiger i horisonten
og synker i havet: Og solen, det er Kristus:
Himlens morgenrøde sig lod på jorden føde
ved midnatstid i Betlehem, den dunkle vrå
blev lysets hjem. (DDS 101)
Rødt er guldet, som den ene af de tre vise
mænd bringer den nyfødte.
Rød er tråden, der løber gennem det hele:
Gennem skibstovet, gennem historien, og
som blodårer gennem et legeme. I den engelske Marine går der gennem alt Tovværket, småt og stort, en rød Tråd, der viser, at
det tilhører Kronen; gennem det menneskelige Liv, i Småt og Stort, går der en usynlig
Tråd, der viser, at vi tilhører Gud”. Denne

Overbevisning er og lever hos mig, jeg er
gennemtrængt af den, skrev H.C. Andersen
derfor i sine erindringer.
Rødt er blodet
Rødt flød spædbørnenes blod gennem
Betlehems gader, da den magtbegærlige
kong Herodes forsøgte at udrydde Jesus.
Og rødt piplede blodet fra Stefanus’ hoved
og krop, da stenene haglede ned over ham
som uforstandiges straf for hans åndfulde tale om Jesus som verdens frelser. Rødt
er alle martyrers og troendes blod, for rød
er den lidenskab, hvormed man kæmper til
døden for det, man håber og tror.
Rød er valmuen
I mørket i skyttegravens tvivlsomme ly
skrev en fransk løjtnant julenat i sin dagbog: Du stakkels lille kærlighedens Gud,
født i denne nat, hvordan kan du elske et
menneske. På Flanderns marker, hvor denne soldat og så mange mange flere udgød
deres blod under Den store Krig, er siden
vokset et hav af røde valmuer frem.
Rød er den brændende kærlighed, hvormed Gud elskede sit menneske, så langt
som til korset og helt ind i evigheden.
Rød er munden, som julenat vil skænke
dig sit kys for at slette årets misforståelser og fortræd. Som kun vil smile og hviske
kærlige ord. Hviske: Undskyld. Og Glædelig
jul.
Sognepræst Therese Solten
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PERSONALIA, juli-november
Døbt, Hviding Kirke
Linette Velescu Warming, Øster Vedsted.
Mikkel Fredensborg Jepsen, Høgsbro.
Mads Aaskov Julius, Råhede.
William Storm Nyemann Pedersen, Hviding
Josefine Hansen, Hviding.

Døbt, Vester Vedsted Kirke
Emma Bach Oldenborg, Hviding.
Silke Hansen Andersen, Vejen.
Anne Beck Sørensen, Øster Vedsted.
Emilie Toft Nauschütt, Hviding
Liam Birch Beier, Hviding
Theo Mulvad Mikkelsen, Egebæk.
Rosa Bøje Quebec Erichsen, Egebæk.
Nohr Lundquist Thaysen, Give.
Calle Gadgaard Ebsen, Egebæk.

Døbt, Spandet Kirke
Anker Brozat Trabjerg Garder, Spandet.
Ranva Skardhamar Christensen Gry, Hviding.

Døbt, Roager Kirke
Esther Nielsen Stokbæk, Ribe
Thea-Kathrine Zornig Lund, Roager Kirkeby.
Agnes Merete Noer Bastiansen, Tønder
Marius Fabrin Hansen, Vesterbæk.

Døbt, Mandø Kirke
Leonora Marie Danielsen, Mandø

Viet, Hviding Kirke
Camilla og Kim Aarhus Matthiesen, Råhede.
Tanja og Rasmus Jørgensen Juul, Egebæk.
Camilla Nyemann Pedersen og Morten Storm Pedersen, Hviding.
Sarah og Morten Breum Nørskov, Ø Åbølling.

Viet, Vester Vedsted Kirke
Vibeke Thysen og Henrik Mølgaard, Vester Vedsted.
Camilla og Morten Petersen, Hviding.
Mette og Thomas Sandersen Braagaard, Vester Vedsted.
Conni Mulvad Madsen og Brian Mikkelsen, Egebæk.
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Viet, Rejsby Kirke
Nanna og Martin Philipp Hovgesen, Hørning.
Line Borre og Kasper Borre Germann, Kærbølling.

Velsignet, Rejsby Kirke
Christina Erichsen Andresen og Michael Andresen, Rejsby

Viet, Roager sogn
Louise og Christian Hammer Kirkeby, Vesterbæk

Begravet og bisat, Hviding Kirke
Anne-Marie Jørgine Larsen, Ribe. Begravet
Carl Thure Olesen, Hviding. Bisat
Wagn Olaf Hansen, Hviding. Bisat

Bisat, Ribe Kapel
Ruth Klingenberg, Hviding.

Begravet, Vester Vedsted Kirke
Erna Legaard, Vester Vedsted.
Esther Rasmussen, Ribe

Begravet, Mandø Kirke
Eline Marie Nielsen, Ribe.
Marie (Mie) Gammelgaard Laverenz, Mandø

Bisat, Rejsby Kirke
Harald Svend Thiim, Rejsby.
Hans Skrydstrup, Rejsby.
Niels L. Petersen, Rejsby.

Bisat og begravet,
Roager Kirke
Kristian Lassen, Ribe. Bisat.
Erna Andersen, Ribe. Begravet.
Bente Charlotte Houlberg, . Bisat.
Johanne Sofie Sartor Jensen, Ribe. Begravet.
Metha Kristine Mauritsen, Ribe. Bisat
Vagn Lund, Roager. Bisat.
Karoline Mathilde Christensen, Børkop. Bisat

Bisat, Spandet Kirke
Nis Christensen

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

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

www.vadehavspastoratet.dk

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

www.vestervedstedkirke.dk

Roager
Keld Andersen tlf. 24 29 06 71

www.hvidingkirke.dk

Spandet
Lene Hjort Karkov tlf. 21 43 42 49

www.mandokirke.dk
www.roager-spandetkirker.dk
www.rejsbykirke.dk

www.gte.dk

Mandø
Niels Christian Nielsen tlf. 40 27 51 78

