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1. Vadested

Ukendt kunstner, Et vadested på tværs af vejen, 19. århundrede. Public domain

“Snart vil det være forår igen, og der skal 
fejres påske og konfirmationer – akkurat 
som det plejer at være om foråret.”

De ord stod i indledningen til det foregå-
ende nummer af kirkebladet, som dækkede 
månederne marts–maj, og som blev sendt 
til tryk i februar. Siden da skete der jo ting 
og sager for at sige det mildt, og foråret 
blev – igen: for at sige det mildt – ikke, som 
det plejede.

For kirkerne måtte lukkes, konfirmatio-
nerne måtte udsættes, store dele af sam-
fundet blev lukket ned, og alle som én 
oplevede vi – i vekslende grad – hvordan 
planer, vi havde lagt, ikke kunne gennem-
føres, og begivenheder, vi havde set frem 
til, ikke kunne afvikles.

“Ingen kender dagen, før solen går ned,” 
hedder det i en berømt salmelinje. Den 
sandhed, som rummes deri, er nem at 
glemme, når tingene gennem længere tid 
har kørt, som de plejer. I foråret 2020 blev 
vi alle mindet om den.

Først for nylig er tingene igen så småt 
begyndt at ligne sig selv. Vi kan atter for-
samles i kirken til gudstjeneste – dog un-
der iagttagelse af en længere række af sik-
kerhedsregler, bl.a. begrænsning på, hvor 
mange der må være til stede ad gangen. 
Og sådan er det også i samfundet i øvrigt: 
Flere og flere døre låses op, om man så 
må sige – men det er fortsat nødvendigt 
at tage hensyn og forholdsregler, som ikke 
var nødvendige før COVID-19.

Vi befinder os i en form for vadested, 
hvor det er usikkert, hvad vi kan og ikke 
kan lige om lidt. Den fase af genåbningen, 
som vi lige nu befinder os i – fase 2 – trådte 
i kraft d. 11. maj, og næste skæringsdato 
hedder d. 8. juni. Måske vil der til den tid 
blive lempet på forsamlingsforbuddet, og/
eller på deltagerloftet i kirkerne. Måske vil 
der ikke. Ingen ved det endnu.

Denne usikkerhed har for os alle sammen 
det samme resultat – nemlig at en række af 
sommerens aktiviteter har et usynligt “må-
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ske” hængende over sig. Andre af somme-
rens aktiviteter er nødt til at blive aflyst. 
Her i Vadehavspastoratet gælder det f.eks. 
grundlovsdagsarrangementet i Vester Ved-
sted. Vi satser på at vende stærkt tilbage 
næste år.

“Måske”-arrangementerne er følgende: 
åbent hus-arrangementet i Vester Vedsted 
Kirke d. 9. juni; Mandøfesten d. 11. juli; og 
sogneudflugten for Vester Vedsted, Hvi-
ding, Mandø og Rejsby sogne d. 20. august. 
Disse arrangementer vil finde sted, hvis – 
og kun hvis – forholdene til den tid tillader 
det. Dette vides ikke endnu.

Konfirmationsdatoerne – sidst i august 

og først i september – bliver der ikke æn-
dret på, medmindre der ikke er nogen vej 
udenom. De nøjagtige datoer og klokke-
slæt kan læses længere inde i dette blad, 
ligesom man også kan læse omtaler af de 
øvrige ovenstående arrangementer.

Det har været et meget usædvanligt for-
år, og det bliver heller ikke nogen helt sæd-
vanlig sommer. Men forhåbentlig vil der 
alligevel blive lejlighed for os til at mødes. 
Og forhåbentlig kan det også blive en god 
sommer, vadesteds-tilstanden til trods. Vi 
vil i hvert fald ønske jer en god sommer!

Therese Solten og  
Michael H.N. Nielsen

2. DET SKER I 
VADEHAVSPASTORATET
VESTER VEDSTED

Renovering af 
kalkmalerier - tirsdag 
den 8. juni klokken 19, 
Menighedsrådet indbyder til åbent hus i 
forbindelse med renoveringen af kirkens 
kalkmalerier. Konservatorerne vil være til-
stede og fortælle om arbejdet og svare 
på spørgsmål vedr. arbejdsprocesserne. 
Menighedsrådet byder på en lille forfrisk-
ning. Ved arrangementet vil alle gældende 
retningslinjer fra sundhedsmyndighederne 
blive fulgt (se også omtalen af renoverin-
gen længere fremme i dette blad).

MANDØ

Mandøfest – fredag d. 10.  
og lørdag d. 11. juli
Hvis forholdene tillader det, afholdes der 
Mandøfest d. 10. og 11. juli. Det springen-
de punkt her er forsamlingsforbuddet. Fe-
sten kan kun afholdes, hvis forbuddet er 
ophævet – eller lempet betragteligt. Det 
nøjagtige program er endnu uvist, men det 
kommer bl.a. til at omfatte en gudstjene-
ste – igen forudsat at forholdene tillader, 
at festen afholdes.

VESTER VEDSTED – HVIDING –  
MANDØ – REJSBY

Sogneudflugt –  
torsdag d. 20. august
Også for sogneudflugten gælder det, at 
den kun kan finde sted, hvis forholdene til-
lader det. Der er endnu ikke fastlagt noget 
program; dette vil blive annonceret på Fa-
cebook samt i Ugeavisen Ribe på et senere 
tidspunkt, forudsat at der er udsigt til, at 
turen kan blive til noget.

HVIDING

Kirkegårdsvandringer –  
2., 9. og 16. september 
Menighedsrådet for Vester Vedsted – Hvi-
ding sogne, inviterer til kirkegårdsvandrin-
ger på Hviding kirkegård tre aftener hen 
over efteråret - henholdsvis den 2. den 9. 
og den 16. september. Arrangementerne 
begynder klokken 19.00 og varer cirka 1½ 
time. Efter arrangementet på kirkegården, 
vil der være et lille traktement 
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KONFIRMATION 2020
Som alle formodentlig er bekendt med, har 
det været nødvendigt at udskyde konfir-
mationerne til efter sommerferien. De nøj-
agtige datoer og klokkeslæt er som følger:
Rejsby Kirke: Lørdag d. 22. august  
kl. 10.30.
Roager Kirke: Søndag d. 23. august  
(11. søndag efter trinitatis) kl. 10.30.
Hviding Kirke: Søndag d. 30. august  
(12. søndag efter trinitatis) kl. 10.00.
Vester Vedsted Kirke: Søndag d. 6.  

september (13. søndag efter trinitatis)  
kl. 10.00.

Disse datoer og klokkeslæt vil ikke blive 
ændret, medmindre omstændighederne 
decideret tvinger os til det. Hvor mange 
gæster der kan komme med, afhænger af, 
hvordan reglerne er til den tid. Svaret må 
for nuværende stå hen i det uvisse. Kon-
firmandfamilierne vil naturligvis modtage 
besked hurtigst muligt.

Orienteringsmøder forud for menighedsrådsvalget 2020
Menighedsrådet orienterer om proceduren i forbindelse med menighedsrådsvalget 
i efteråret.

Mødet er tillige menighedsmøde, hvor det 
siddende råd orienterer om det forgangne 
års arbejde og fremtidige planer for kirken.
Spandet og Roager afholder fælles møde 
tirsdag d. 9. juni kl. 19.30 i Konfirmandstuen 
v. Roager præstegård
Vester Vedsted - Hviding afholder møde 
tirsdag den 4. august klokken 19.00
Rejsby afholder møde tirsdag d 11.8 kl. 
19.00 i Klubhuset. 
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KONFIRMATIONS FORBEREDELSE 2020–21

Samtidig med at der er et igangværende 
konfirmandforløb, der skal afsluttes, er der 
også et nyt konfirmandforløb, der skal til 
at begynde.

Der er planlagt indskrivning til konfirma-
tionsforberedelse i Vester Vedsted og Ro-
ager søndag d. 16. august, samt i Rejsby d. 
30. august.

Familier med børn, som lige nu går i 6. 
klasse på Egebæk-Hviding Skole, samt fa-
milier i Rejsby vil modtage direkte invitation 
til indskrivningen. Andre, som måtte ønske 
konfirmation, bedes rette henvendelse til 
Vadehavspastoratets præster.

Konfirmationsdatoerne i 2021 bliver som 
følger – med forbehold for uforudsete 
hændelser, naturligvis:

Vester Vedsted Kirke: Søndag d. 11. april 
2021 (1. søndag efter påske) kl. 10.00.

Hviding Kirke: Søndag d. 18. april 2021  
(2. søndag efter påske) kl. 10.00.

Rejsby Kirke: Søndag d. 25. april 2021  
(3. søndag efter påske) kl. 10.30.

Roager og Spandet Kirker: Fredag d. 30. 
april (Store Bededag)

Konfirmander arbejder koncentreret i Roager kirke 
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3. Gudstjenesteplan juni, juli og august 2020

dato dag Hviding Vester Vedsted Mandø Rejsby Roager Spandet

31.5 Pinsedag 10.30 14.00 - 10.30 -

1.6 2 Pinsedag 9.00 10.30 - 10.30 - 9.00 

7.6 Trinitatis s 9.00 - 10.30 - - 10.30

14.6 1 s e trin - 10.30 TEBS - - 9.00 -

21.6 2 s e trin 10.30 - - 9.00 MHN   - - 

28.6 3 s e trin - - 11.00 TEBS - - 9.00

5.7 4 s e trin - 10.30 TEBS - - 17.00 Aftensang -

12.7 5 s e trin 9.00 TEBS - - 10.30 - -

19.7 6 s e trin - 9.00 - - -  10.30 MHN

26.7 7 s e trin 10.30 - 13.00 - - - 

2.8 8 s e trin - 10.30 - 9.00 MHN  - - 

9.8 9 s e trin 10.30 - 13.00 - 10.30 17.00 Aftensang

16.8 10 s e trin 9.00 10.30 
konfirmand-indskrivning

- - 17.00 Aftensang 
konfirmand-indskrivning

10.30 

22.8 lørdag 10.30 Konfirmation

23.8 11 s e trin 9.00 - 10.30 - 10.30 Konfirmation -

26.8 onsdag 17.00 Børne-gudstjeneste

30.8 12 s e trin 10.00 Konfirmation 17.00 Aftensang
konfirmand-indskrivning

- 9.00
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3. NYT FRA SOGNENE
Planlagt sogneudflugt 
til Fanø udsættes
Den planlagte udflugt til Fanø må udskydes 
- den gennemføres derfor næste år: d. 8. 
juni 2021.
Venlig hilsen menighedsrådene i Rejsby, 
Roager og Spandet.

Renovering af koret i 
Vester Vedsted Kirke.
Efter et meget stort forarbejde er det en 
stor glæde, at det er lykkedes at få igang-
sat renoveringsarbejdet af koret i Vester 
Vedsted Kirke. Konservatorerne påbegynd-
te arbejdet primo maj – og projektet for-
ventes afsluttet i løbet af 8 - 10 uger. For 
at beskytte kirkerummet, som er nykalket 

sidste år, er der bygget en støvvæg mellem 
kor og skib. Det betyder at kirkelige hand-
linger, som normalt foregår i koret, i denne 
periode vil blive udført på kirkegulvet, ne-
denfor prædikestolen. 
Menighedsrådet følger det spændende ar-
bejde fra dag til dag og nyder at høre kon-
servatorerne fortælle om deres arbejde. Vi 
vil gerne have, at også menigheden får mu-
lighed for at høre konservatorerne fortælle 
og se dem arbejde. 
I den forbindelse afholder vi åbent hus (se 
dato og tid i kalenderen i dette blad), hvor 
konservatorerne vil være tilstede og for-
tælle om arbejdet og svare på spørgsmål 
omkring arbejdsprocesserne. Menigheds-
rådet byder desuden på en lille forfrisk-
ning.

To af konservatorerne afrenser korbuerne over alteret
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5. ORD TIL TIDEN
”Ordet skal ud!” – om at være kirke i 
en coronatid og til hver en tid. 
Af sognepræst Therese Solten

”Alt som en due hvid du bragte Himmel-brevet, med Jesu rosenblod på folketunger skrevet” 
synger vi i vers 3 af salmen Gud Helligånd! o, kom.

”Posten skal ud!” Sådan  lød et gentagent 
omkvæd i en af min barndoms TV-juleka-
lendre, hvor dukkepostbudet i rød jakke og 
med stive dukkebevægelser cyklede rundt 
i Vinterbyøster og med Erik Paaskes stem-
me sang: ”I regn og slud og sne og frost 
skal posten ud, når man er post!” Og sådan 
genlød det også i mange præsters hoveder, 
da hele det danske land og dermed også 
vores kirkebygninger måtte lukke: ”Der skal 
forkyndes! Ordet skal ud!” I en moderne 
tidsalder (meget mere moderne end den 
var i 70’erne, da børn lod sig underholde 
af dukkejulekalendre) lå remedierne hel-
digvis lige for: Prædikestolen blev flyttet 
fra kirken ud i cyberspace, hvor det snart 

florerede med podcast-prædikener, video-
andagter, præstefilm  m.m.  Således også i 
Vadehavspastoratet. 

For evangeliet er Guds kærlighedsbrev 
til mennesker, og det skal ud! - omdeles, 
læses højt, ja råbes ud over tagene for, at 
det glædelige budskab kan gå til hjerterne. 
Det kræver dog ikke blot, at nogen bringer 
ordet ud, men, også at nogen hører det.. 

Derfor var det en stor glæde at erfare, at 
mange sognebørn, heriblandt også nogle af 
vore mest trofaste og ældste kirkegængere 
fandt vej til de digitale tiltag på facebook 
og internettet med lige så stor selvfølge-
lighed og lethed, hvormed I sædvanligvis 
sætter jer til rette på bænken i kirken.  
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Det havde været en drøj omgang, hvis 
vi havde skullet cykle i præstekjole rundt i 
sognene for at aflevere breve med bibelord 
og prædiken i postkassen hos hvert sogne-
barn! Men det havde nu heller ikke haft me-
get med kirke at gøre. For én prædiken gør 
ingen gudstjeneste. Og én præst gør ingen 
menighed. Det stod meget hurtigt klart i 
det øjeblik, vi ikke kun-
ne forsamles i kirken. 

Lige så presserende 
det var, at forkyndel-
sen ikke forstummede i 
coronakrisen og uanset 
at vi præster har gjort 
os al mulig umage for 
at  levere ord og bille-
der til gavn og glæde, 
lige så klart står det, 
hvor svært, for ikke at 
sige umuligt det er at 
erstatte gudstjenesten 
og det kirkelige fælles-
skab med præstevideo-
er og facebookopslag. 

Som en kollega i et 
debatindlæg på kirke.
dk meget præcist har 
formuleret det: ”Vi skal 
ikke som præster være 
kirke for nogen. Vi 
præster skal allerhøjst 
være kirke med nogen 
– og vi’et i kirken må 
altid være forbeholdt menigheden”.

Kirke er: fællesskab, nærvær og hellig-
gørelse. Og det mest koncentrerede sted 
at erfare dette er ved gudstjenesten. Når 
vi samles om sakramenterne, det rituelle 
samvær, musik og salmesang holder vi liv i 
en måde at være sammen på, som vi ikke 
skal opfinde på ny hver gang, men som 
vi hver især og sammen kan læne os ind 
i i troen på, at her er mere på færde, end 
hvad øjet lige kan fange. 

”Han, skønt verden ser ham ikke,  
troen dog for øje står,
og i alle øjeblikke ordet  

hans til hjerte går”

Guds sendte sit Ord til verden  - det er en 
handling (ja, en hel række af konkrete og 
utrolige handlinger, som vi gentager hver 
søndag i trosbekendelsens anden artikel 
om Jesus Kristus) Og denne handling, den-
ne aktion fra Guds side kalder på en re-ak-
tion – det er derfor menigheden i gudstje-
nesten svarer med lovsang og bøn. 

Er der noget, dette mærkelige forår har 
erindret os om, så er det, at kristendom-
men er en forsamlingsreligion. Det at være 
kristen er ikke noget vi bare kan gå rundt 
og putte med hver for sig  uden andre. Nej, 
det er noget, vi må dele og ud i verden 
med. Kristen tro er en tro, der skal leves 
i verden. Og det at være kristen er altid 
at besinde sig på og forpligte sig på, hvad 
det vil sige at være forbundet med andre 
mennesker og med Gud. Kirken består af 
alle os, hver for sig ufuldkomne og faldne 
skabninger, som tilsammen – så længe vi er 
forbundet i kærligt fællesskab med Kristus, 
udgør én hellig almindelig forsamling, et 
helliggjort samfund. 

Den hellige, almindelige kirke – det er alle os, hver for sig ufuld-
komne og faldne skabninger som tilsammen forbindes i kærligt 
fællesskab med Kristus. 
Ill. Asger Jorn Røde syner 1944 © Statens Museum for Kunst
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6. PERSONALIA 
Døbt, Hviding Kirke
Alberte Thyssen Andresen, Hviding.

Døbt, Spandet Kirke
Emma Degn Marie Jensen, Øster Åbølling.

Viet, Rejsby Kirke
Christina Erichsen Andresen og  
Michael Andresen, Rejsby.

Bisat og begravet, 
Hviding Kirke
Jenny Nielsine Jørgensen, Høgsbro. 
Begravet.
Edith Jensine Christensen, Egebæk. Bisat.

Bisat og begravet, 
Vester Vedsted Kirke
Erna Truelsen, Sdr. Farup. Bisat.
Alice Dahl, Hviding. Bisat.
Karl Otto Hansen, Egebæk. Begravet.
Jenny Frandsen, Sdr. Farup Mark. Begravet.

Urnenedsættelse 
med jordpåkastelse, 
Spandet Kirke
Johan Carl Sørensen, Spandet. 
Astrid Alvilda Hübschmann, Toftlund.

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)

Dét har vi brug for at erfare og få bekræf-
tet igen og igen. 
Og derfor er ”Sammen – hver for sig ” og 
”Vi holder sammen ved at holde afstand” to 
slogans, der nok har reddet os fra en coro-
nakatastrofe, men ikke desto mindre er me-
get svære at forene med dét at være kirke. 
Og nu, efter pinse og hen over sommerens 
Trinitatistid, bliver det særligt tydeligt, hvor-
dan Guds hellige Ånd har brug for levende 
kroppe med bankende hjerter og konkrete 
steder og rum at trække og virke igennem. 

”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”

Hvor er det derfor glædeligt, at vi nu igen 
kan forsamles i kirken søndag efter søn-
dag  (under iagttagelse af de til enhver tid 
gældende sundhedsforskrifter naturligvis!) 
Ved gudstjenesten får vi ikke blot bragt 
himmelbrevet, vi får mulighed for at svare 
på det gode budskab og være fælles om 
det. Og så kan vi som små postbude, om-
delere af Guds kærlighedsbrev, hver og én 
bære budskabet med os videre ud i verden 
i ord og handling.



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

www.vadehavspastoratet.dk

www.vestervedstedkirke.dk

www.mandokirke.dk

www.hvidingkirke.dk
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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


