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1. Højtid
Julen er ubetvivleligt danskernes mest elske-
de højtid. 

Højtider fejrer vi ved at samle familie og 
venner, og samles i kirken med mange fle-
re. Ved højtider opfører vi os lidt anderledes 
end til hverdag, lidt mere formelt måske, og 
vi går op i at gøre ting på en ganske bestemt 
måde, som helst skal være den samme hver 
gang. For traditioner og ritualer markerer, 
at her sker noget, vi ikke selv er herre over, 
men som vi må tage del i på lige fod med 
andre og på samme måde som slægterne 
før os. På den måde bliver vi indskrevet i en 
større sammenhæng, samtidig med at vi får 
fornemmelsen af, at der hviler en alvor over 
vores liv. Tiden står stille for en stund - tiden 
bliver høj. Og sindet kan blive stemt med en 
særlig følelsesfuldhed eller modtagelighed.

Hvad er egentlig det modsatte af højtid 
– lavtid? Den lave tid er hverdagen, rutiner-
ne. Al den tid, hvor livet folder sig ud i sin 
velsignede dagligdags almindelighed. I kirke-
året kalder vi den lave tid, for ’det festløse 
halvår’. Det er den lange periode som træk-
ker sig fra pinse indtil 1. søndag i advent, og 
som vi altså nu er trådt ud af. For nu begyn-
der nemlig noget nyt i kirken – nu begynder 
forberedelsen til den høje tid, til julen, og 
nu begynder kirkeåret. 1 s i advent er nem-
lig kirkeårets nytår. Kirkeåret vandrer lidt i 
utakt med kalenderåret. Og den forløsende 
pointe i, at kirkeåret på denne måde åbner 
sig før kalenderåret, er den, at der allerede 
er taget hul på det kommende. Det hellige, 
den høje tid begynder at bygge sig op foran 
os. 

Sådan er vi i kirken altid opmærksomme 
på, at den høje tid er indfældet i enhver tid, 
det evige er ikke noget, der først begynder 
engang på den anden side af døden eller 
ved verdens ende. Nej det evige har sat sig 
igennem i tiden. Gud vil være Gud med sit 
menneske i det liv og på den jord, vi men-
nesker lever. Vi møder ham allerede her. Og 
derfor er hver dag, både de høje og de lave, 
de gyldne og de grå velsignede eller signe-
de, som vi synger i den gamle dagvise. Heraf 

kommer den højtidelighed, der altid er i kir-
ken, uanset om det er en almindelig søndag 
eller Juleaften.

Dette kirkeblad dækker perioden fra ad-
vent til fastelavn. I denne periode har vi tal-
rige anledninger til at samles i kirke, sogne- 
og forsamlingshuse for at holde fast i lyset i 
en mørk tid, for at huske på at lade sindet og 
tiden stå åbent for det evige eller det hellige. 
Af oversigten midt/bagest i bladet fremgår 
gudstjenestetiderne i alle vore kirker. Uan-
set, at der er al god grund til at holde ved sin 
sognekirke og sit sognetilhørsforhold, synes 
vi også det er glædeligt, at stadig flere ind 
imellem krydser sognegrænsen. ”Alle er vel-
komne”; det gælder ved alle vore gudstjene-
ster og arrangementer i pastoratet og der-
for også de traditionsrige adventskoncerter 
(og en enkelt nytårskoncert) rundt omkring i 
vore smukke kirker. 

Læs mere om dette og alt det andet, vi 
kan være fælles om i Vadehavspastoratet 
denne vinter, på de følgende sider. 

En velsignet jul og et nyt år  med masser  
af stjernestunder ønsker sognepræsterne  

Michael H.N. Nielsen og Therese Solten

“Den signede stund den midnatstid”, af J. 
Skovgaards ill. til salmen Den signede dag 
kilde: kristendomsundervisning.dk
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2. DET SKER I SOGNENE
ROAGER

Søndag 1.12 kl. 11.00 
Familiegudstjeneste

Vi afslutter minikonfirmandernes forløb 
med denne gudstjeneste, hvor vi fejrer kir-
keårets begyndelse og julens komme.
Alle er velkomne!

MANDØ

Søndag 1.12 fra kl. 12.30  
– Adventsfejring på Mandø
Traditionen tro markeres første søndag i 
advent på Mandø med gudstjeneste, gløgg 
og æbleskiver samt juletræstænding. Vi be-
gynder i kirken, hvor der er gudstjeneste 
kl. 12.30. Derefter – fra ca. kl. 13.30 – er der 
gløgg og æbleskiver hjemme hos Ellen, og 
når mørket falder på, er der juletræstæn-
ding ved museet. Arrangementet afholdes 
i samarbejde med Mandø Fællesråd.

REJSBY

Tirsdag 3.12 kl. 19.00 
Adventskoncert i 
Rejsby Kirke
KOROPTIMISTERNE er et sangglad firestem-
migt kor, hjemmehørende i Tønder Kultur-

hus. Koret, der er under ledelse af Else 
Kirsten Ehmsen, optræder på plejehjem, i 
kirker og flere andre steder i lokalområdet. 
Særligt op mod jul er koncertkalenderen 
fuld, så vi er glade for at kunne byde vel-
kommen til adventskoncert i Rejsby, hvor vi 
skal høre Koroptimisternes julerepertoire. 
Efter koncerten serverer vi traditionen tro 
kaffe og kløben. Alle er velkomne! 

ROAGER

Søndag 8.12 kl. 19.00 
Adventskoncert i 
Roager Kirke

Kom med på en musikalsk vandring på 
stjernetæpper lyseblå, når DEN DANSKE 
SALMEDUO optræder i Roager Kirke med 
deres stemningsfulde nyfortolkninger af 
danske julesalmer. Duoen består af Hans 
Esbjerg på klaver og Christian Vuust på 
saxofon og klarinet. De har siden 1996 gi-
vet over 400 koncerter i kirker og på spil-
lesteder, og har seks anmelderroste cd’er 
bag sig. Den Danske Salmeduo leverer et 
spændende bud på, hvordan de danske 
salmehits kan spilles i et frugtbart møde 
mellem den nordiske folketone og ameri-
kansk jazztradition.

Om Salmeduoens julealbum skrev anmel-
derne: ’På stjernetæpper lyseblå’ er musik 
som sendt fra himlen. Et særdeles smukt 
soundtrack til såvel den nært forestående 
højtid som fremtidige julesæsoner. En ju-
leklassiker er født.” Efter koncerten byder 
menighedsrådet på gløgg og æbleskiver i 
Medborgerhuset.
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VESTER VEDSTED – HVIDING

Søndag 8.12 kl. 19.00 
Adventskoncert i Vester 
Vedsted Kirke
Vester Vedsted-Hviding menighedsråd 
indbyder til adventskoncert med TØNDER 
GOSPELKOR i Vester Vedsted kirke. Gospel-
koret er et blandet mangfoldigt kor med 
Stig Möglich Rasmussen som korets leder, 
dirigent og kapelmester. Stig er uddannet 
operasanger og musikpædagog og vi kan 
forvente sange og musik, som han selv har 
komponeret - sammen med de velkendte, 
pragtfulde gospelsange der hører til i et-
hvert gospelkors righoldige vifte. Koret vil 
optræde med et repertoire, der spænder 
vidt ud over gospelgenren. I det hele ta-
get lægges der vægt på optimal underhold-
ningsværdi for såvel sangerne som tilhø-
rerne, krydret med livsglæde, intensitet og 
nerve. Efter koncerten bydes der på gløgg 
og klejner i sognegården. Alle skal være 
hjertelig velkomne.

SPANDET

Onsdag 11.12 kl. 19.00 
Adventskoncert i 
Spandet Kirke
ISABELLA MAIMBURG/BO MAIMBURG, den 
musikalske far- og datterduo fra Ribe står 
for årets adventskoncert i Spandet Kirke. 
Isabella har sunget siden hun var helt lille 
og har bl.a. haft en  hovedrolle i musicalen 
”Sound of Music”. Hun er forsanger i fle-
re bands. Bo Maimburg har ligeledes spil-
let det meste af sit liv. Han var medstifter 
og musikalsk leder af Ribe Rockkor, og har 

komponeret masser af musik til kabaretter 
og musicals – og senest sangen til Stafet 
for Livet i Ribe.

Kom og mærk julestemningen brede sig, 
når Isabella synger julen ind, mens Bo ak-
kompagnerer hende på piano og guitar i 
Spandet Kirke. Alle er velkomne i Forsam-
lingshuset til gløgg og æbleskiver efter 
koncerten.

MANDØ

Lørdag d. 28.12 kl. 15.00  
– Nytårskoncert i 
Mandø Kirke
Det gamle år rinder ud, og et nyt år står 
for døren, hvilket vil blive markeret med 
en koncert i Mandø Kirke. Organist Niels 
Christian Nielsen spiller på orgel, og Anne 
Nielsen og Merete Moos, som er kirkesan-
gere i Hviding og Rejsby, synger til. Kon-
certen byder desuden på fællessalmer og 
fælles-Mandøsange. Umiddelbart efter 
koncerten disker Mandøforeningen op med 
en let servering, så vi – lidt på forskud – 
kan skåle nytåret ind med hinanden. Alle 
er velkomne.

REJSBY – ALLE SOGNE

Onsdag 1.1 kl. 15.00 
Nytårsgudstjeneste 
– Nytårskur
I år holder vi Vadehavspastoratets fælles 
nytårsgudstjeneste i Rejsby Kirke, hvor 
begge præster deltager. Efter gudstjene-
sten ønsker vi hinanden godt nytår med et 
glas bobler og kransekage.
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SPANDET

Fredag 3.1. kl. 16.30 
Helligtrekongers fejring

Vi begynder traditionen tro med at gå fak-
keloptog fra Spandet Gl. Skole kl. 16.30. De 
tre vise mænd går forrest og stjernen leder 
os på vej frem til kirken, hvor der er familie-
gudstjeneste kl. 17.00 Herefter byder FDF 
på suppe i kredshuset.

ROAGER 

Tirsdag 21.1 kl. 19.00 
Hjertesprog - Samtalekreds 

Igen i denne vinter etablerer vi en samta-
lekreds for alle der har lyst til at tale med 
andre om tro og kristendom. Det foregår 
tre tirsdage kl. 19.00 i konfirmandstuen ved 
Roager Præstegård. 

Efter et lille oplæg fra præsten, gives or-
det fri til fordybede og fortrolige samtaler 
om kristendommens og troens betydning 
for os. 

ROAGER 

Søndag 2.2 kl. 17.00 
Kyndelmissegudstjeneste
Vi fejrer, at vi er halvejs gennem vinteren 
og kan se frem til lysets komme. Efter 

gudstjenesten bager FDF’erne pandekager 
på bål.

ROAGER

Tirsdag 4.2 kl. 19.00 
Højskoleaften
Kom og vær med til en hyggelig aften i kon-
firmandstuen, hvor der vil være lille oplæg 
til eftertanke og lejlighed til at få sunget et 
væld af gode sange fra Højskolesangbogen.

HVIDING

Fredag 7.2 kl. 18.00  
– Markering af 100-året 
for afstemningsdagen 
d. 10. februar 1920
Hviding Forsamlingshus vil markere 100-
året for afstemningsdagen 1920 ved et ar-
rangement i forsamlingshuset. Aftenen ind-
ledes med fællesspisning. Vi vil synge nogle 
sange, som hører tiden til. Formanden for 
Sønderjydsk Skoleforening Peder Moltesen 
Ravn vil give et historisk tilbageblik på tiden 
op til afstemningen og tiden derefter. Hvi-
ding sogn var jo et grænsesogn med bl.a. 
toldsted og grænsestation.  Der afsluttes 
med fælles kaffebord og gerne lokale ind-
læg, hvis nogen har noget på hjerte. Arran-
gementet vil af hensyn til maden være med 
tilmelding. Nærmere herom vil fremgå af 
annoncering i dagspressen og på Facebook 
i januar måned. Hviding Forsamlingshus 
ser frem til at rigtig mange denne aften vil 
være med til at markere 100-års jubilæet 
for afstemningsdagen i 1920.

Fortsættes side 8
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3. Gudstjenesteplan december 2019 og januar, februar 2020

Dato dag Hviding Vester Vedsted Mandø Rejsby Roager Spandet

1.12 1 s i advent - 11.00 12.30 -
11.00 familiegudstjeneste  
minikonfirmander

-

3.12 tirsdag
19.00 Adventskoncert 
Koroptimisterne

10.00 Julegudstjeneste for 
børnehave og dagpleje

4.12 onsdag
10.00 Julegudstjeneste for 
børnehaver og dagpleje

6.12 fredag
Julegudstjeneste for 
dagplejen 

8.12 2 s i advent 11.00 - 16.00 9.30 - 11.00

8.12 søndag
19.00 Adventskoncert Tønder 
Gospelkor

19.00 Adventskoncert  
Den Danske Salmeduo

11.12 onsdag
19.00 Adventskoncert  
Bo og Isabella Maimburg

15.12 3 s i advent - 9.30 - 11.00 MHN -    - 

17.12 tirsdag 17.00 Jul for efterskolen 18.30 Jul for Rotary

20.12 fredag
11.00 Jul for skolen, 
0.-2. kl.

9.00 Julekoncert for børnehaven 
11.00 Jul for skolen,  
3.-6. kl.

22.12 4 s i advent 11.00 TBS - - - - 9.30 

24.12 Juleaften 13.00 11.00, 15.45 17.15 14.30 16.00 13.00

25.12 Juledag 9.30 11.00 - 9.30 - 11.00

26.12 2. Juledag 11.00 - - - 9.30 MHN -

28.12 lørdag 15.00 Nytårs-koncert

29.12 Julesøndag 19.30 9.30 - 11.00 9.30

1.1 Nytårsdag > > > 15.00 fælles - nytårskur < <

3.1 fredag - -
17.00 Helligtrekongers 
fejring

5.1
Helligtrekongers
søndag

11.00 19.30 - 9.30 11.00 -

12.1 1 s e H3k - 11.00 9.30 - 9.30 11.00

19.1 2 s e H3k 9.30 - - 11.00 MHN - -

26.1 3 s e H3k - 11.00 TBS - - - 9.30

2.2 s s e H3k 11.00 9.30 - - 17.00 Kyndelmisse -

9.2 Septuagesima - 11.00 9.30 9.30 - 11.00

16.2 Seksagesima 11.00 9.30 - - 11.00 9.30

23.2 Fastelavns søndag - 14.00 Fastelavnsgudstjeneste - - 17.00 Aftensang 13.00 Fastelavnsgudstjeneste -
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SPANDET

Søndag 9.2 kl. 11.00 
Gudstjeneste med 
’sønderjysk kirkekaffe’
I anledning af 100-året for afstemningsda-
gen 10. februar 1920, arrangerer Spandet 
menighedsråd sønderjysk kaffebord efter 
gudstjenesten. 

ROAGER

Tirsdag 18.2 kl. 19.00 
Hjertesprog - Samtalekreds 
Efter et lille oplæg fra præsten, gives ordet 
fri til fordybede og fortrolige samtaler om 
kristendommens og troens betydning for 
os. Konfirmandstuen, Vestermarksvej 28. 

ROAGER

Søndag 23.2 kl. 13.00 
Fastelavnsgudstjeneste
Vi holder fastelavnsgudstjeneste for hele 
familien i Roager Kirke – Kom gerne ud-
klædt!
Bagefter er der tøndeslagning mv. i Hallen 
(tilmelding til denne del af arrangementet 
til FDF)

VESTER VEDSTED

Søndag 23.2 kl. 14.00 – 
Familiegudstjeneste i 
anledning af fastelavn
Der afholdes familiegudstjeneste i Vester 
Vedsted Kirke på fastelavns søndag. Kom 
gerne udklædt.

Gudstjenesten er arrangeret i samarbej-
de med landsbyforeningen, som bagefter 
inviterer til videre fejring af dagen. Dette 
foregår i Vester Vedsted forsamlingshus.

REJSBY

Søndag 23.2 kl. 17.00  
Aftensang
Der er noget særligt ved at droppe ind i 
kirken, og lade roen falde over sig i skum-
ringstimen. Vi fortsætter derfor med af-
tensangstjenesterne, som er enkle, lidt 
kortere gudstjenester, der ligger kl. fem om 
eftermiddagen. Denne gang i Rejsby kirke.

ROAGER

Tirsdag 24.3 kl. 19.00 
Hjertesprog - Samtalekreds 
Efter et lille oplæg fra præsten, gives ordet 
fri til fordybede og fortrolige samtaler om 
kristendommens og troens betydning for 
os. Konfirmandstuen, Vestermarksvej 28. 

Program for Mødestedet, Spandet. 
(Den gamle Skole, torsdage kl. 14.00)

5. dec. kl. 12.00: Julefrokost. Ribekoret underholder. Pakkelotteri
16. jan. Nytårskoncert med Pia og Ovin, Vejen.
30. jan. Mogens Osborn, forh. leder af politistationen i Ribe, fortæller 
13. feb. Markering af 100 året for Genforeningen 
27. feb. Folketingspolitiker Hans Chr. Schmidt fortæller og synger.
12. mar. kl. 12.00: Forårsfest med middag, sm. m. Spandet Pensionistforening 

 Højer Frivillige Brandværnsorkester underholder
26. mar. Generalforsamling med kaffebord og banko.
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4. NYT FRA SOGNENE

Kirkefestival marts 2020
I løbet af vinteren arbejder Roager menig-
hedsråd på at få sat et nyt lille kirkeskib i 
søen til foråret: I weekenden d. 14-15 marts 
holder vi nemlig kirkefestival i Roager. Det 
bliver to dage med aktiviteter, foredrag, 
workshops, fællessang, leg og en forry-
gende koncert for børn og deres voksne. 

Vi afslører det detaljerede program i næ-
ste nummer af kirkebladet, men reservér 
allerede nu dagene, for alle er naturligvis 
velkomne! 

Søges: Kagemænd, 
smørrebrødsjomfruer 
og praktiske grise 
Kunne du tænke dig at have en finger med 
i spillet, når vi afvikler kirkedagene i Ro-
ager til foråret – så snupper vi gerne hele 
armen: Vi vil være så taknemmelige for en-
hver form for praktisk hjælp og gode idéer 
til afviklingen af festivalen. Kontakt sog-
nepræst Therese Solten eller medlemmer 
af menighedsrådet: Carl Schneider, Benta 
Nielsen, Jeanette Rehfeldt eller Bent Bro-
dersen.

Mindeord over tidligere menighedsrådsformand 
Bjarne Lindberg Sørensen. 
Den 14. oktober afgik Bjarne Lindberg Sørensen ved døden, efter længevaren-
de sygdom – 78 år gammel. 

Bjarne var et meget dedikeret og engageret menneske, hvilket familien, ven-
nerne, samt mange foreninger og organisationer nød godt af. Og som fremmø-
det og talerrækken ved Bjarnes begravelse og mindehøjtidelighed bevidnede. 

Bjarne var medlem af menighedsrådet i Vester Vedsted Sogn i 36 år, heraf 32 
år som formand, og har derved i mange år været en markant profil i sognelivet. 
Bjarnes lokale forankring i kombination med hans udsyn, var - og er fortsat - en 
inspiration for os, som forsøger at løfte arven. 

Æret være Bjarnes minde! 

På Menighedsrådets vegne 
Jens P. K Andersen

5. 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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6. ORD TIL TIDEN
Stjerneskud
For mange børn – og voksne vist også – er 
det en vigtig del af forberedelserne juleaf-
tens dag at se Disney’s Juleshow. Her sid-
der den lille Jesper fårekylling, Pinocchios 
samvittighed, på kammerstagen og synger: 
”Når du ser et stjerneskud, lad dit ønske 
flyve ud, da vil alle stjerners herre høre dig. 
Bare du af hjertet tror, da er ingen bøn for 
stor, når et stjerneskud der falder på din 
vej.” Der er noget magisk ved stjerneskud. 
Den skønhed og flygtighed, de farer over 
himlen med. Det er virkelig som en hilsen 
fra himlen, et bud om drømmes opfyldelse. 
Det, man ikke tør sige til andre, ikke har 
sagt højt til nogen sjæl, det kan få navn 
en stjerneklar nat, når sådan et stjernelys 
trækker lynsnart hen over himlen.

En stjernestund er det, når natten gni-
strer af liv og man mærker, at noget un-
derfuldt er på færde: ”… jeg aner, det er 
sjælen, både lysende og mat, der danser i 
dit øje i nat”. Sådan digter Tom Kristensen 
om, hvordan det kan føles, når man ser en 
ganske bestemt anden i øjnene, og alt det 
indeni pludseligt bliver gennemsigtigt. Så 
er det som om, noget rører ved sjælen, så 
den danser i øjet. For de tanker, der ellers 
kan være gået helt i hårdknude, ja de kla-
res, den forfrosne sjæl tør op, og fra dybet 
indeni, tændes drømme og længsler.

”Bare du af hjertet tror, da er ingen bøn 
for stor..” synger Jesper fårekylling. Men 
uanset, at drømmen er stor og hjertet tror 
fuldt og fast, så lærer vi på vejen fra barn-
dommen ind i voksenalderen, at ikke alle 
ønsker bliver opfyldt og at drømme kan 
briste. Vi vinder og finder ikke altid, hvad vi 
ønsker os. Der skulle i så fald mange stjer-
neskud til…

Julenat, da Jesus blev født, stod en sær-
lig klar stjerne og lyste over Betlehem. Det 
var ikke en nat som de andre, det var en 
vidunderlig nat - som om hele skabningen 
holdt på sit vejr. Himlen blev åbnet af lys og 
af lyd, og man så engle i tusindvis vandre 
rundt i stjerneskæret.

Umiddelbart kunne det se ud som om, 
der ikke var meget held og lykke over den 
stjerne, der stod over Jesu fødested: han, 
som man kalder himlens kongesøn, blev 
født i en kold og klam stald; ikke meget 
star-quality dér. Og hans livsbane gik mod 
korset, lidelse og død og en mørk grav. Det 
lyder ikke som en ønskedrøm.

Så, hvorfor er julenat egentlig så speciel? 
Der bliver født masser af børn hver eneste 
nat. Det er så almindeligt, at det næsten er 
for banalt.  Og stjerner, ja, de består ikke 
af andet end nogle metaller, natrium og 
brint. Her i 2019, hvor vi kan flyve rundt om 
jorden og ud i rummet, fange asteroider i 
stjernekikkerter, er vi da både for kloge og 
alt for oplyste til at lade os rive med af et 
stjerneskud, endsige se noget mirakuløst i 
fortællingen om det lille Jesusbarn, der bli-
ver født.

At man er både voksen, klog og oplyst 
betyder ikke, at man ikke kan have håb 
og drømme. Tværtimod, vi har, om nogen, 
brug for julens budskab. Brug for at turde 
tro, at lykken findes, at livet rummer no-
get godt og at kærligheden findes. Fordi vi 
har rigeligt af erfaring med det modsatte: 
hvem kender ikke til at ligge søvnløs i nat-
ten, fortrydelig og bekymret, holdt vågen 
af hjertets urolige slag. I det sjælelige nat-
temørke kan man trænge til trøstende ord, 
en hånd, der lægger sig trygt på en. Vi lever 

Børnene Sus og Bob har fået øje på en 
kæmpestjerne, som de studerer gennem te-
leskopet i Brorfelde Observatorium i årets 
tv-julekalender, Julestjerner © DR foto: Mike 
Kollöffel
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med natten og mørket, ikke bare omkring 
os, men også indeni os og mellem os men-
nesker. 

Men ind i dét mørke kom Gud. Det var 
ikke et tilfældigt menneske, der blev født 
under himlens største stjerne julenat – 
han var så meget mere. Det viste han os 
Påskemorgen, da han stod op af sin grav, 
sprængte døden og trumfede sorgen med 
en kraft og et lys, der må have været som 
tusindvis af stjerneskud på én gang. Der-
med viste det sig, hvordan opfyldelsen af 
alle vores drømme gives med det lille barn. 
For dét var Guds plan: at han ville vandre 
på jorden, åbne sit rige midt iblandt os og 
tænde lys i menneskers mørke. 

Julenat gnistrede natten af liv, fordi no-
get underfuldt var sket. Det var ikke en nat 

som de andre. Betlehemsstjernen var ikke 
en hvilken som helst asteroide, der pas-
serede jorden og kastede stjerneskud af 
sig. Og barnet var ikke et hvilket som helst 
barn - Det var Gud selv, der kom til verden 
for at blive vores skæbne, fordi han ved, at 
menneskedrømme slukkes og øjet brister. 
Han lod det største ønske gå i opfyldelse 
under nattehimlen, så vi mennesker skulle 
have et evigt ord til trøst og kunne se livet 
i stjerneperspektiv. Derfor skal vi hvert år 
have lagt julebudskabet i vores hjerter, så 
drømmen kan tændes igen og sjælen danse 
i øjet. Og hvem ved, måske kunne det vise 
sig at blive opfyldelsen af ens egen inder-
ste drøm: at få sjælen til at danse, stjerne-
funklende i øjet hos en anden. Glædelig jul!

7. PERSONALIA
Døbt, Hviding Kirke
Aksel Aarhus Matthiesen, Råhede.
Emilie Jørgensen Juul, Egebæk.

Døbt, Vester Vedsted Kirke
Mads Meyhoff-Jørgensen, Gammel Hviding.
Oliver Berg Olesen, Hviding.
Lærke Lundquist Thaysen, Give.

Døbt, Rejsby Kirke
Celie Emilie Caroline Heinsvig, Gånsager.

Døbt, Spandet Kirke
Magnus de Jong Bjerg, Esbjerg.

Viet, Hviding Kirke
Stina Graff Andersen og Jan Nicolas Holtorf 
Andersen, Hviding.

Velsignet, Hviding Kirke
Kirsten Prinds Mogensen og Bjarne Jessen 
Mogensen, Sperrestrup. Guldbryllupsvel-
signelse.

Velsignet, Spandet Kirke
Maja og Jesper Olesen, Diamantbryllupsvel-
signelse

Bisat og begravet, Hviding 
Kirke
Laurine Eline Jensen, Hviding. Bisat.
Andreas Laurids Thyssen, Ribe. Begravet.

Begravet, Vester 
Vedsted Kirke
Elisabeth Pedersen, Egebæk.
Ario Shahrivari, Egebæk.
Bjarne Lindberg Sørensen, Vester Vedsted.
Mary Anne Sørensen, Ribe.

Bisat og begravet, 
Rejsby Kirke
Inger Marie Beier, Højer. Bisat.
Hannelore Schmidt, Ribe. Begravet.

Bisat og begravet, 
Spandet Kirke
Aksel Kjær, Hammel. Begravet.
Christian Mamsen Knudsen, Spandet. Bisat.
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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

Mandø
Niels Christian Nielsen tlf. 40 27 51 78

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

Roager
Keld Andersen tlf. 24 29 06 71

Spandet
Lene Hjort Karkov tlf. 21 43 42 49


