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1. Nu er det Åndens lyse tid

Sådan lyder første linje i en nyere sommer-
salme af Lars Busk Sørensen. Og dermed 
er meget sagt om indholdet af dette num-
mer af kirkebladet:

At sommerkvartalet er en periode kende-
tegnet af vækst og grøde behøver vi blot 
kigge ud over markerne for at forvisse os 
om.  Men at det også er en tid, hvor frugter 
skal gro på et åndeligt plan, må vi i kirke for 
at høre. Åndens lyse tid indvarsles med pin-
sen, som er fejringen af at Gud efter at Je-
sus var død og faret til himmels, sendte sin 
Ånd til mennesker, for at troen skulle have 
noget at leve og næres af. Helligånd er for 
mange et diffust og luftigt begreb, men kan 
oversættes til den kraft, som Gud udvirker 
sin vilje ved, en kraft, der sætter sig igen-
nem i vores liv på en måde som kan mærkes 
og skaber forandring. Da Ånden kom over 
de modløse apostle pinsedag fik de plud-
selig mod og lyst til at gå ud af deres hus 
og gå i gang den opgave, Jesus havde givet 
dem: at udbrede evangeliet til alle folkeslag 

– de blev begejstrede, inspirerede, antænd-
te. Det er ikke tilfældigt, at der i disse ord, 
som beskriver en tilstand, vi alle kender, 
netop gemmer sig ånd: i begejstring det 
tyske Geist, i inspiration det latinske spiri-
tus, og i antændt ilden, det at man brænder 
for noget. Helligåndens virke er med andre 
ord, at den Ånd, Gud skabte os med og af, 
vækkes i os og indgyder os mod og gør os 
i stand til at udleve det sande menneskeliv. 
Som Lars Busk Sørensen digter:

Vi tror, det var af kærlighed, 
Gud gav os liv og ånde. 
Vi tror, det nu er tid og sted 
at gå vor Gud til hånde 
og skabe med, 
hvor Himlens fred 
bevæger og forsoner 
blandt jordens millioner.

Om sommeren fejrer vi ikke nogen højtider, 
men man kunne sige, at hele perioden fra 

Konfirmander sætter drager op ved Rejsby Kirke, forår 2019. Foto: Therese Solten
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pinse til første søndag i advent er at be-
tragte som én høj tid, nemlig den tid, hvor 
det skal vise sig, hvad det vil sige at leve 
et menneskeliv bundet til jorden og under 
Guds åbne himmel i troen på, at Gud virker 
og giver sig til kende i vores liv som skaber, 
frelser og åndskraft. 

Det er dette liv, vi med stor glæde slipper 
vores konfirmander ud til hvert år. Hvordan 
de hver især tager det med sig, som de er 
blevet præsenteret for i konfirmationsfor-
beredelsen må vel netop Helligånden råde 
for. I de fleste af os er troen noget, der 
arbejder i det stille og som så melder sig 
på tidspunkter i vores liv, hvor vi netop ud-
fordres på alt det, vi ikke kan sige os selv: 
Hvorfor vi skal miste dem vi elsker, hvad 
meningen er med livet, om Gud virkelig fin-
des når der sker så meget ondt i verden, 
når vi får børn eller skal giftes og pludse-
lig står med stor kærlighed og ansvaret for 
andre menneskers liv mellem vore hænder, 
lykkelige, men samtidig bekymrede for, om 

vi magter opgaven. Hvad det vil sige at ar-
bejde med disse spørgsmål som en del af 
et dagligt virke, blev en af sidste års konfir-
mander så nysgerrig på, at hun fik lyst til at 
komme i praktik som præst i en uge. Hvad 
hun fik ud af det, kan man læse om i dette 
blad, hvor man også vil blive klogere på hi-
storien bag pulpituret i Hviding kirke, idet vi 
genoptager vores serie ”Spot på”.

Inden vi sætter de kirkelige aktiviteter 
lidt i bero hen over sommerferien, har vi 
i sognene lejlighed til at samles i åndeligt 
fællesskab om både salmestafet, Grund-
lovsmøde, sognefester og –udflugt. 

Hvordan åndeligt fællesskab konkret kan 
udmønte sig, kan man læse om i klummen 
”Ord til tiden”, som handler om nyere sal-
medigtning og salmesang.

Med ønske om vækst og livsmod  
for alle i denne Åndens lyse tid,
sognepræsterne Michael H.N. Nielsen  
og Therese Solten

2. Det sker i sognene
ROAGER

Søndag d. 2. juni kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste
I forbindelse med idrætsugen holder vi 
gudstjeneste på stadionpladsen under 
åben himmel (i tilfælde af regn rykker vi ind 
i teltet). 

ROAGER - SPANDET - REJSBY

Tirsdag d. 4. juni
Sogneudflugt 
Turen går først til den smukke Nørup Kir-
ke, hvor vi får en rundvisning og derefter til 
Fredericia, hvor vi bliver guidet rundt i den 
historiske by. Undervejs gør vi ophold på 
Hejse Kro, hvor der serveres kaffe og sene-
re på Bække Kro, hvor vi spiser aftensmad. 
Afgang: Rejsby (Efterskolen) kl. 11.15 – Ro-
ager (kirken) kl. 11.30 – Spandet (kirken) kl. 
11.45

Hjemkomst (ca. tider): Spandet kl. 21.15 – 
Roager kl. 21.30  – Rejsby kl. 21.45
Tilmelding til sognepræst Therese Solten. 
Pris: kr. 150,- (betales på dagen)

 
VESTER VEDSTED

Onsdag d. 5. juni kl. 9.30
Grundlovsdag med tale 
ved Mette Bock
Vi genoptager traditionen med grundlovs-
dagsfejring i præstegårdshaven i Vester 
Vedsted: 

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 vel-
komne. Der vil være opstillet borde med 
tilhørende bænke, men for det tilfælde, at 
der kommer mange, bør man selv medbrin-
ge tæppe el.lign. at sidde på. Mad og drikke 
medbringer man selv.
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REJSBY

Onsdag d. 12. juni
Grillaften

Foto: Wikimedia Commons

Turen går i år til diget. Hvis vejret tillader 
det, spiser vi derude. Jagtforeningen giver 
drikkevarer, menighedsrådet serverer pøl-
ser m.m. Afgang fra stationen kl. 18.30

VESTER VEDSTED 

Tirsdag d. 18. juni kl. 19.00
Vadehavspastoratets 
salmestafet 
Vadehavspastoratets salmestafet fortsæt-
ter. Denne gang mødes vi i Vester Vedsted 
Kirke. Kom og syng med – jo flere vi er, jo 
bedre!

MANDØ

Fredag d. 12. og 
lørdag d. 13. juli
Mandøfest
Der afholdes Mandøfest d. 12. og 13. juli. 
Om fredagen er der kræmmermarked fra 
kl. 10 til 15. Om lørdagen er der flaghejs-
ning kl. 8 og morgenkaffe kl. 8.30, derefter 
gudstjeneste i Mandø Kirke kl. 10. Kl. 13 er 
der foredrag i klitterne. Hvem foredrags-
holderen bliver, vides i skrivende stund 
endnu ikke.

VESTER VEDSTED, HVIDING, MANDØ 

Torsdag d. 22. august
Sogneudflugt
Programmet vil blive annonceret på Face-
book samt i Ugeavisen Ribe, når tiden nær-
mer sig. I mellemtiden kan man jo reserve-
re datoen.

VESTER VEDSTED – HVIDING –  
MANDØ – ROAGER – SPANDET

Søndag d. 25. august  
kl. 10.30
Konfirmandindskrivning i 
Vester Vedsted og Roager
To nye hold konfirmander skal i det nye 
skoleår begynde at gå til konfirmations-
forberedelse i hhv. Vester Vedsted og Ro-
ager. Der afholdes konfirmandindskrivning 
søndag d. 25. august begge steder. Kon-
firmander fra Vester Vedsted, Hviding eller 
Mandø sogn skal indskrives i sognegården i 
Vester Vedsted; dette foregår umiddelbart 
efter 10.30-gudstjenesten i Vester Vedsted 
Kirke.

Konfirmander fra Roager eller Spandet 
sogn skal indskrives i Roager; dette foregår 
i kirken umiddelbart efter 10.30-gudstjene-
sten. Familier med børn, der lige nu går i 
sjette klasse på Egebæk-Hviding Skole, vil 
modtage direkte invitation til indskrivnin-
gen. Andre, som måtte ønske konfirmation, 
bedes rette henvendelse til Vadehavspa-
storatets præster.

REJSBY

Konfirmander i Rejsby
Ønsker man konfirmation i Rejsby kirke 
i foråret 2020, bedes man henvende sig 
til sognepræst Therese Solten. I år har vi 
haft den glæde at kunne forberede vores 
konfirmander fra Rejsby ’hjemme i sognet’. 
Hvorvidt det også kan lade sig gøre i den 
kommende sæson, afhænger af antallet af 
konfirmander.
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3. Spot på…Vestpulpituret i 
Hviding Kirke

Når man står i Hviding Kirke og kigger ned 
gennem rummet (dvs. ikke op mod alteret, 
men den modsatte vej), vil éns blik uund-
gåeligt falde på balkonen – på kirkesprog 
kaldet pulpituret – i rummets vestende. På 
pulpituret står orglet, som på én gang er 
gammelt og nyt: Orgelfacaden er fra 1782, 
mens “indmaden” (dvs. selve orglet) er fra 
1967. Det virkelig interessante er dog pul-
piturets rækværk. Her finder vi en række 
felter prydet med enkle tegninger (und-
tagen felterne længst til højre, som er af 
nyere dato, og som er udekorerede) – og 
i midterfeltet finder vi en bemærkning på 
latin om, at den daværende præst, pastor 
Wedel (på latin skrevet Wellejus), selv har 
ladet pulpituret opsætte på egen bekost-
ning i året 1704. Tilføjelsen af pulpituret 
skete for at få plads til flere siddepladser 
i kirken – hvilket samtidig betød, at de ba-
gerste bænkes indehavere var henvist til 

at flytte “ovenpå” under gudstjenesterne. 
Det har de øjensynlig ikke brudt sig om. 
I hvert fald er pulpituret også udsmykket 
med to små rim – skrevet på dansk med 
gotiske bogstaver – som giver et lille indblik 
i den kontrovers, pastor Wedel uforvaren-
de satte i gang. Langs rækværkets øverste 
kant – lige oven over rækken af dekorere-
rede felter – står der således: “Det pulpi-
tur, Hr. Wedel har til kirken villet give, da 
her på stole mangel var, det Gud til ære bli-
ve.” Langs den underste kant – lige neden 
under rækken af felter – står så, hvad det 
hele endte med: “Men tværtimod til denne 
tid har voldet strid og klammer og kirken 
gavnet ej en hviid, det er jo synd og jam-
mer.” Så meget for præstens gode hensig-
ter. Men pulpituret er der altså endnu, og i 
dag er det nok de færreste, der er utilfred-
se med dets eksistens.

Michael H.N. Nielsen
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4. Nyt fra sognene
Konfirmation 2019
I alt 37 unge mennesker er blevet konfirmeret i Vadehavspastoratet i år: 

Vester Vedsted Kirke, 
søndag d. 28. april
Stående, fra venstre mod højre: Aksel 
Clausen Rosenstand Køser, Mathias 
Mærsk Andersen, Mads Bennetzen, 
Valdemar Kruse Andreasen, Magnus 
Karsten Graungaard Hansen, Asger 
Zeerow, Daniel Hofstedt Jønsson, præst 
Michael H.N. Nielsen.  
Siddende, fra venstre mod højre: Magnus 
Ring, Mathilde Frisgaard Pedersen, Lærke 
Vinding Sørensen, Laura Beck, Mathilde 
Østergaard Pedersen

Hviding Kirke, 
søndag d. 5. maj
Stående, fra venstre mod højre: Emily 
Grouleff Birk, Oscar-Emil Sylvestersen, 
Esben Madsen, Jonathan Toft Larsen, 
Lucas Beck Schmidt, Benjamin Helmert, 
Lukas Nordahl Hirtius, Mathilde Holden 
Thingholm, præst Michael H.N. Nielsen. 
Siddende, fra venstre mod højre: 
Oliver Grouleff Birk, Sebastian Skeem 
Kummerfeldt, Simon Lindborg Rettig, 
Ebbe Midtgaard Clausen

Rejsby Kirke,  
søndag d. 12. maj
(intet foto)
Anna Andersen, Anton Beyer Clausen, 
Hjalte Sander Beck Mortensen, Magnus 
Vejrup Mærsk, Caroline Aarhus 

Roager Kirke, 
fredag d. 17. maj
Fra venstre mod højre: præst Therese 
Solten, Tobias Leth Culmsee Jensen, 
Jesper Knudsen, Rikke Løbner Holdt, Noah 
Veenstra, Nanna Marie Løhndorf, Christian 
Peter Bøje Jørgensen, Mikkel Løbner 
Nyander, Janick Gravesen Pedersen 

Minna Øbom Poulsen, PhotoCare Ribe

Minna Øbom Poulsen, PhotoCare Ribe

Kim Kiholm, Ribe
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I praktik som præst
Hvordan ser hverdagen for en præst ud? 

Det var dette spørgsmål, der fik mig til 
at spørge Therese B. Solten, hvilke mulig-
heder der var for at komme i praktik hos 
hende. Svaret var positivt, så jeg har i uge 
18 været i praktik som præst. Og det har 
været et virkelig lærerigt og spændende 
forløb. 

Menigheden møder for det meste kun 
præsten til gudstjeneste eller ved andre 
kirkelige handlinger, så derfor er det nær-
liggende for os at tro, at præster kun læ-
ser i Bibelen, og holder gudstjenester og 
prædikener, men det er blot en lille del af 
jobbet. For igennem hele ugen har jeg væ-
ret med til at udføre vidt forskellige opga-
ver – mange af dem forbandt jeg langt fra 
med præstejobbet. Det har været alt fra 
valg af salmer til menighedsrådsmøde. Un-
der forløbet har der været både skrivear-
bejde, opgaver som skulle udføres med de 
kreative hænder, eller gøremål hvor det var 
snakketøjet og de udadvendte egenskaber 
som skulle i brug, så på den måde har der 
været en stor variation.

I løbet af ugen havde Therese og jeg flere 
gode snakke, som b.la. handlede om, hvor-
dan det at være præst varierer fra sogn til 
sogn. Nogle steder bliver præsten f.eks. 
set meget som en kammerat og en ven, 
hvorimod præsten i andre sogne måske 
bliver set mere som en autoritet. En snak 
om, hvilke fordele og ulemper der kan være 
ved, at arbejdstiderne ikke er regelmæssi-
ge, har også fundet sted. Og hvis jeg havde 
spørgsmål, så snakkede vi også om dem.  
Sidst på ugen fik det indflydelse, for der var 
jeg med til flere gudstjenester, en begravel-
se og en dåb, og alle de forskellige samta-
ler, dialoger og beskrivelser, som vi havde 

under praktikforløbet, har været med til at 
gøre min oplevelse i kirken bedre og ander-
ledes, end jeg hidtil har været vant til. Jeg 
lagde nemlig mærke til mange andre ting, 
end jeg ellers ville have gjort.

Ved at være i praktik hos Therese har jeg 
fået et helt nyt perspektiv på jobbet som 
præst. Inden praktikugen havde jeg lidt den 
opfattelse, at det godt kunne være ensfor-
migt og måske lidt kedeligt at være præst. 
Men nu har jeg fundet ud af at, når man er 
præst, er to dage aldrig er ens. Og jeg er i 
den grad blevet udfordret på alle områder, 
men det har kun gjort ugen bedre. Så alt 
i alt vil jeg gerne sige tusind tak til alle i 
sognet, som har været med til at gøre min 
uge som præst rigtigt god. Det kan varmt 
anbefales at undersøge præstejobbet lidt 
nærmere. 

Mathilde Hein Skovby

Et stemningsbillede fra vores pilgrimsvan-
dring 2. Pinsedag, hvor vi gik fra Hviding til 
Rejsby Kirke. Therese holdt andagt i Hviding 
Kirke og Michael stod for gudstjenesten i 
Rejsby. De raske kirke-gængere (!) blev ef-
terfølgende trakteret med lidt til ganen og 
fik en muslingeskal (pilgrimssymbol) for de-
res indsats.

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 koster 2 kr. pr. stk.
Stenene kan afhentes torsdage mellem kl. 10–14 og afregnes med graverne
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5. Ord til tiden:
Hvad skal vi med nye salmer?

Som en del læsere af dette blad vil vide, er 
det ikke sjældent, at der ved de gudstje-
nester jeg står for, forekommer en salme 
”uden for nummer”, altså en salme, der er 
så ny, at den ikke fi ndes i den autoriserede 
salmebog, og som man derfor i våbenhu-
set får stukket i hånden på et separat ark 
papir sammen med salmebogen. Det er mit 
indtryk, at mange er glade for at stifte be-
kendtskab med de nye salmer og glædes 
ved at synge dem, men jeg er samtidig klar 
over, at det for andre kan synes unødven-
digt - når nu vi har en salmebog med 791 
salmer at vælge mellem, hvad skal vi så 
med nye salmer? 

Det skal en af de betydeligste salmedig-
tere i vor tid, Lisbeth Smedegaard Ander-
sen, have lov at svare på: ”Nye salmer skal 
vi have, fordi ting forandrer sig. Evangeli-
et er det samme, og menneskers tumlen 
med de evige spørgsmål er grundlæggen-
de også den samme, men vor omverden 
forandrer sig, og det går ikke sporløst hen 
over vor forståelse af mennesket og dets 
plads i verden. 

Vi må tage konsekvensen af vores ændre-
de vilkår, for hvis vi ikke gør det, vil vor kirke 
og vor gudstjeneste føles museumsagtig i 
stedet for traditionsrig, og da vil evange-
liets tale til os i dag også lyde som forti-
dens stemme. Og det er nemt at overhøre 
det, som man ikke føler som vedkommende 
og aktuelt, og som ikke forekommer os at 
have noget forhold til vores dagligdag”.

Hendes digterkollega, Holger Lissner for-
klarer det sådan, at salmeskrivning opstår, 
når kirken går rundt om et hjørne.  Altså 
når der sker en vending i tiden, og dermed 

nødvendigvis også i kirkens måde at være 
kirke i tiden på. 

Salmer er sprog, og sprog er lige så leven-
de og bevægeligt, som de mennesker, der 
taler det og den virkelighed, sproget taler 
om. Som den russiske forfatter Solsjenit-
syn har udtrykt det: ”Hvis ord ikke handler 
om virkelige ting og ikke får ting til at ske, 
hvad er de så værd?”

Salmer skal altså føles vedkommende. 
Hvilket ikke er det samme som, at vi fuldt 
ud forstår eller begriber den virkelighed, de 
skildrer. For salmer handler om forholdet 
mellem Gud og mennesker, de handler om 
tilværelsens dybeste lag og livets største 
spørgsmål. ”Salmer er sammen med digte 
og sange hjertesprog, og de giver et klart 
indblik i den store guddommelige verden, 
som vi ikke ved ret meget om, men som vi 
tænker er bag ved det hele” Sådan siger 
Jens Rosendal, sangskriveren fra Ballum. 

Salmer er altså sprog, men de er sam-
tidig tonesprog. Når en kirkegænger i dø-
ren efter gudstjenesten siger til mig ”Sikke 
dog en dejlig salme, vi sang i dag” så er 
jeg overbevist om, at det i lige så høj grad 
kan være melodien, der har grebet ved-
kommende, som ordene. Sjælens og hjer-
tets rørelse er i høj grad et anliggende for 
musikken, ligesom selve det at synge sam-
men med andre i det hele taget giver os en 
oplevelse af at være del af noget større. 
Når vi synger, samstemmer vi vores hjer-
terytme med musikkens puls og vort eget 
åndedræt med andres. Det bringer os ikke 
alene i takt med hinanden, men giver sam-
tidig en oplevelse af, at vi i fællesskab er 
mere end summen af de enkelte dele. Vo-
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res egen spæde eller klare røst bliver del af 
et kor. Musikkens toner og salmens ord får 
liv gennem os og i os på en måde, som vi i 
og for sig ikke er herrer over.

Det sker også, når vi synger de ”gamle” 
salmer, og dem er der alt mulig god grund 
til at blive ved med at synge. Vi skal holde 
fast ved traditionen. Den hører med; men 
kirken og kristendommen vil ikke nøjes 
med at være traditionel. Den vil ikke en-
gang nøjes med at være en del af vores 
kultur, som Smedegaard Andersen klart 
pointerer: ”Den vil have os til at tænke og 
handle: Guds ord vil bære frugt og have 
virkninger iblandt os”. 

Så svaret på, hvad vi skal med nye sal-
mer og salmemelodier må være, at vi skal 
det samme, som vi skal med nye romaner 
og digte, musikalske værker, teaterstyk-
ker - og i kirkens sammenhæng bønner og 
prædikener - i øvrigt: Vi skal holde hjertets 
sprog levende og i overensstemmelse med 

den virkelighed, vi lever i og samtidig åbent 
og fortolkende på en måde, så det kan 
bringe os en anelse nærmere hinanden og 
i berøring med alt det, vi ikke kan sige os 
selv. 

Om de nye salmer har slidstyrke til at løf-
te med på dette åndelige projekt, kan kun 
tiden vise. Som Holger Lissner ydmygt for-
mulerer det: ”En dag bliver vi, der engang 
var helt til grin, de gamle koryfæer. Men den 
dag vores salmer ikke slår til, ikke siger det 
på den måde, det skal siges, vil Helligånden 
og Vorherre vække nogle nye salmedigtere, 
der kan skrive de salmer, der mangler”

Therese Solten

I bogen ”Himmelgrus, Portræt af ti moderne 
salmedigtere” af Bo Nygaard Larsen (2007) 
kan man læse mere om de nyere salmedig-
teres syn på deres eget virke. Desuden kan 
anbefales Lisbeth Smedegaard Andersens 
”Bristefyldt af sang” (1989). 

6. Personalia
Døbt, Hviding Kirke
Lars Broe Kjems, Lundsmark.
Isabella Storm Nyemann Pedersen, Hviding.

Døbt, Vester Vedsted Kirke
Dirch Bøje Quebec Erichsen, Egebæk.
Carl Emil Quebec Nissen, Gredsted.
Malte Birch Beier, Hviding.
Mathias Toft Nauschütt, Egebæk.

Døbt, Roager Kirke
Thomas Gebhard Ørsted Skov, Roager.

Døbt, Spandet Kirke
Mynthe Gitte Christensen, Fjersted.
Dagmar Johanne Herman Larsen, Mølby.
Vilja Mercika Schildt Sprøegel, Bredebro.

Viet, Roager Kirke
Johanne Josefine Ørsted Skov og Kasper 
Gebhard Ørsted Skov, Roager.

Bisat, Vester Vedsted Kirke
Kristian Legaard, Hviding.

Begravet, Mandø Kirke
Palle Oxbøll, Arrild.

Bisat og begravet, 
Roager Kirke
Ragna Krysica, Ribe. Begravet.
Laura Maria Tychsen, Ribe. Bisat.
Aage Julius Ebsen, Skærbæk. Bisat.
Anton Mauritzen, Roager. Bisat.

Bisat og begravet, 
Spandet Kirke
Otto Nielsen Chrestensen, Spandet. Bisat.
Karl Wind, Spandet. Begravet.
Ane Elise Hansine Bekker, Spandet.  
Begravet.
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8. Gudstjenesteplan juni, juli og august 2019
dato dag Hviding Vester Vedsted Mandø Rejsby Roager Spandet

2.6 6. s e påske 10.30 9.00 - -
11.00 Frilufts-
gudstjeneste i forb 
med idrætsugen

-

5.6 Grundlovsdag - 9.30 - - - -

9.6 Pinsedag - 10.30 13.00 9.00 - 10.30

10.6 2. Pinsedag 10.30 9.00 - - 10.30 -

16.6 Trinitatis 19.30 - 9.00 10.30 - 9.00

23.6 1. s e trin 10.30 9.00 - 9.00 - 10.30

30.6 2. s e trin - - 10.30 - 9.00 MHN -

7.7 3. s e trin 9.00 - - 10.30 MHN - -

13.7 Lørdag - - 10.00 Mandøfest - - -

14.7 4. s e trin - 10.30 - - - 9.00 MHN

21.7 5. s e trin - - 10.30 9.00 MHN - -

28.7 6. s e trin - 9.00 TBS - - - 10.30

4.8 7. s e trin 10.30 TBS - - - 17.00 aftensang  -

11.8 8. s e trin - - 9.00 TBS 17.00 aftensang - -

18.8 9. s e trin - 9.00 10.30 - - 17.00 aftensang

25.8 10. s e trin 9.00
10.30 konfirmand-
indskrivning

- 9.00
10.30 konfirmand-
indskrivning

-

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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Ferie / fri:
Therese Solten holder ferie ma 1.7— sø 21.7

Michael H.N. Nielsen holder ferie ma 22.7 — sø 11.8



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

www.vadehavspastoratet.dk

www.vestervedstedkirke.dk

www.mandokirke.dk

www.hvidingkirke.dk

www.roager-spandetkirker.dk

www.rejsbykirke.dk
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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

Rejsby
Flemming Sørensen tlf. 23 32 73 12

Roager
Keld Andersen tlf. 24 29 06 71

Spandet
Lene Hjort Karkov tlf. 21 43 42 49


