Præstens ord
Fællesskab og folkeånd
Vi mennesker er jordbundne væsener, og vi præges
af det landskab, vi lever i. Om vi hører til i det flade
marskland under den høje himmel, på vindomsuste
marker med køer på græs og i stald eller i et bakket landskab omkranset af skov og hegn, så nærer
vi en stolthed ved og kærlighed til netop det landskab og den egn, der blev vores. Vores sogne har
på hver deres måde del i en stærk og væsentlig del
af Danmarks kultur og historie. Her rejser de gamle
middelalderkirker sig, hvidkalkede med blygrå tage
og deres karakteristiske tårne. Kirkebygningerne er
pejlemærker i landskabet, men kirken er samtidig
forankringspunkt for vores menneskeliv:
Kristendommen og det kirkelige liv er nemlig med
til at fastholde os og opbygge os som mennesker,
der hører til i et bestemt landskab, indgår i et bestemt samfund med en bestemt kultur og bestemte
traditioner. Samtidig er kirken også stedet, hvor vi
kan knytte nye bånd, og finde fællesskab på tværs af
interesser og aldersskel. Det oplever vi, når de lokale
spejdere indgår som en synlig og aktiv del af det
kirkelige liv, når vi holder gudstjeneste under åben
himmel i forbindelse med idrætsugen, og når unge
og ældre samles til familiegudstjeneste i kirken.
På den måde viser det åndelige fællesskab, vi kaldes
til i troen, sig som et stærkt fundament for de fællesskaber, vi i øvrigt indgår i.

Adresser
Kirketjener/graver i Spandet:
Lene Hjort Karkov, Vesterskov 10, Høm, tlf. 21 43 42 49
Kirketjener/graver i Roager:
Keld Andersen, Roagervej 406, tlf. 24 29 06 71
Organist, Roager og Spandet:
Lis J. Andersen, Favrlundvej 12, Favrlund, tlf. 20 35 67 78

Til kalenderen

Roager & Spandet Kirker

Gudstjenestetider
Roager
4. juni
5. juni
11. juni
18. juni
25. juni

Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis
1. s e trin
2. s e trin

10.30 NB! friluftsgudstjeneste på
sportspladsen
ingen
9.00
10.30
9.00

Friluftsgudstjeneste Pinsedag:
Søndag d. 4. juni kl. 10.30 på Sportspladsen i Roager

Spandet
4 juni

Pinsedag

ingen, se Roager

5. juni

2. Pinsedag

10.30

11. juni

Trinitatis

10.30

18. juni

1. s e trin

ingen (Hviding 9.00)

25. juni

2. s e trin

10.30

Pga. de igangværende præsteansættelser kan der i dette blad ikke
trykkes en gudstjenesteplan for juli. Der henvises til avisernes
prædikantlister, kirkekalender-app’en samt kirkernes hjemmeside
www.roager-spandetkirker.dk
Kirkebilen kører til og fra samtlige gudstjenester.
Ring til TAXA, tlf. 75 14 45 00. Oplys kundenummer 943.

Georg Glud, Havebillede 1947 Statens Museum for Kunst, www.smk.dk, public domain.

Pinse - Trinitatis
Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
Carl David af Wirsén 1889.
Johannes Johansen 1985 og senere

Konstitueret sognepræst, Roager og Spandet:
Therese B. Solten, Tangevej 2, Ribe
tlf. Præstegården ....................................................... 76 88 40 20
mobiltelefon ................................................................ 23 29 70 20
e-mail: tebs@km.dk.
Jeg kommer gerne på hjemmebesøg. Mandag er fridag.
Kirkernes hjemmeside:
www.roager-spandetkirker.dk

Juni · Juli 2017

Nyt fra menighedsrådene

Mellem himmel og jord
Husk årets sogneudflugt til Rømø og Sild
6. juni 2017

Præsteansættelser og
sammenlægning af pastorater
Pr. 1 juni lægges Roager-Spandet pastorat sammen med Vadehavspastoratet til et seks-sogns pastorat bestående af Vester Vedsted,
Mandø, Hviding, Rejsby, Roager og Spandet sogne under betegnelsen
”Vadehavspastoratet.”
Pastoratet er opdelt i to distrikter, bestående af henholdsvis:
- Vester Vedsted, Mandø og Hviding kirker,
- Roager, Spandet og Rejsby kirker.
De to distrikter har tilknyttet hver sin primære præst. Der vil dog være
samarbejde på tværs af sogne- og distriktsgrænserne ligesom begge
præster er forpligtet på at betjene skolen på Egebækvej. Præsterne
afløser, som hidtil, hinanden ved ferie mm.
Roager, Spandet og Rejsby sogne har hver deres historie, traditioner
og kirkelige aktiviteter, som der fortsat skal værnes om. At distriktet
nu består af tre sogne giver samtidig muligheder for et udvidet
samarbejde, ideudveksling og nye, fælles arrangementer.

Vores distrikt i det nye
Vadehavspastorat består af sognene:

Tilmelding senest 30. maj til kst. sognepræst Therese Solten på
tlf. 23 29 70 20 eller mail tebs@km.dk

For resten kan vi fortælle…
At vi havde en rigtig god højskoleaften i april med fællessang, kaffebord
og foredrag. Torben Bramming fortalte medrivende og vidende om
kristendommens komme til Danmark: om de tidligste kristne missionærers farefulde liv, om mirakeltro og ikke mindst om Skt. Villehads, som ses
på glasmosaikvinduet i Roager Kirke.

Reformation 1517-2017
Martin Luther om frimodighed og glæde
”Gud vil, at vi skal være glade og hade melakolien. Thi, hvis han havde villet, at vi skulle være sørgmodige, så havde han ikke givet os solen, månen
og jordens frugt, hvilket han alt sammen giver til glæde. Da ville han
gøre det mørkt. Han ville ikke lade solen gå op og sommervarmen vende
tilbage” Brev til Hieronimus Weller, 1530.

Roager

Spandet

Rejsby

I løbet den nærmeste fremtid afgøres, hvem, der skal fastansættes
som præster ved kirkerne i Vadehavspastoratet. Stillingerne har været
slået op og der har været en pæn søgning til begge stillinger. De fem
menighedsråd har sammen udvalgt kandidater til prøveprædiken og
samtale. På baggrund heraf stemmes der om, hvem man ønsker at
kalde som præst til sognene. I skrivende stund er denne proces stadig i
gang, og der kan derfor endnu ikke offentliggøres nogen navne.
I juni måned vil betjeningen af kirkerne fortsætte som hidtil, selvom
ændringen i pastoratsstrukturen formelt set træder i kraft 1.6.
Formand, Roager menighedsråd
Knud Verner Thomsen, Sandbjergvej 5, tlf. 75 44 32 19
Formand, Spandet menighedsråd
Bonde Jessen, Skolevænge 4, tlf. 74 86 72 87
Formand, Rejsby menighedsråd
Nete Kyhl Revsbech, Sønderrad 6, tlf. 42 33 10 27

Åh, kære Herre
giv mig mere frimodighed
lyst og glæde.
Men at opnå det
er en gave fra dig,
jeg ikke kan tage af mig selv,
så du må give mig den.
Derfor beder jeg dig
for Kristi skyld
giv mig mere frimodighed
giv mig ren glæde og lyst,
så jeg i dag sammen med andre
kan være fuld af håb, og uden synd.
Bøn om frimodighed, oversat af Hanne Sander
En oversigt over arrangementer i Ribe Domprovsti i anledning af reformationsfejringen findes på kirkernes hjemmeside. Se også http://ribestift.dk/
folkemoede/
Anbefaling til læsning: Det vigtige. Bønner af Martin Luther. Forord af
Peter Skov.Jakobsen, oversat af Hanne Sander. Forlaget Eksisensen 2016.

Ord til tiden
Gennemtræk i Guds skaberværk
Bøgen folder sine dunede grønne blade ud. Dag
for dag bliver der mere grønt på marker og i skov,
hegn og haver. Fra kniplingsfine mønstre vokser og
breder det grønne sig og bliver et tæt tag i træernes kroner. Og øjnene kan slet ikke få nok af alt det
grønne. Grøn er håbets og vækstens farve. I kirken
er foråret festtid og højtid: Påske, Bededag, Kristi
himmelfart, Pinse– og konfirmationer!
På den anden side af pinse venter det, vi kalder kirkens festløse halvår. Det lyder lidt trist. Men det er
det så langt fra! Vi går nu ind i Trinitatistiden, altså
perioden i kirkeåret, hvor der er fokus på, at Gud
er treenig: Fader, Søn og Ånd. Den liturgiske farve
i denne periode er – naturligvis – grøn. For nu skal
alt dét blomstre og gro, som jul, påske og pinse har
bragt til veje. Det er altså på grund af højtiderne, vi
kan fejre hverdagen. Det er nu, vi skal leve og folde
os ud i et liv levet i tro, håb og kærlighed. Et andet
navn for treenighed er trefoldighed. Man kunne
fristes til at sige, at guddomsfylden gemmer sig i
livets folder og åbenbarer sig i vores liv på samme
måde som bøgen folder sine grønne blade ud.
Og hjertet holder pinsefest
med vang og mark og skove.
Den Helligånd, vor himmelgæst,
vi hilse nu og love. (Boye, DDS 723, v 2)
Det markerer vi d. 4 juni, når vi samles på sportspladsen i Roager for at holde gudstjeneste og
pinsefest, mennesker og natur i skøn forening.
Ved at holde gudstjenesten i det fri markerer vi, at
kirken er, hvor vi er – og hvor Guds Ånd er tilstede.
Vi holder andagt midt mellem det grønne og det
blå. Med benene solidt plantet i mulden og vinden
blæsende om os mindes vi om, at vi mennesker,
som Grundtvig har formuleret det, er et guddommeligt eksperiment af støv og ånd. Og når Guds
Ånd er på færde, kan der rigtig blive gennemtræk i
Guds skaberværk:
Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod. (Grundtvig, DDS 290, v 3)
Glædelig sommer!
Therese Solten

