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1. På vej mod et nyt år

(J. Vermeer: Kvinde, der læser
et brev ved vinduet, 1663)

Et dybt besynderligt – og, i mange menneskers øjne, decideret rædselsfuldt – år
nærmer sig sin afslutning. 2020 blev pandemiens år, og mens vi kigger frem mod jul
og nytår, er anden bølge over os – og som
mange i den senere tid har måttet erfare
på den hårde måde, er krisens og de politiske indgrebs tid ikke forbi endnu.
Der er næppe tvivl om, at det bliver en
anderledes jul i år – både ude i hjemmene og rent kirkeligt. Der vil naturligvis blive
afholdt julegudstjenester her i pastoratet,
medmindre restriktionerne skærpes yderligere – men rammerne bliver anderledes i

år. Det kan I læse mere om længere henne
i dette blad.
Og i det nye år – ja, dér må vi se i øjnene,
at både hverdag og fest også vil bære præg
af COVID-19, i hvert fald det første stykke
tid. Planlægningen af Vadehavspastoratets
arrangementer i de kommende tre måneder bærer ligeledes præg deraf. Sådan er
det desværre nødt til at være indtil videre.
Samtidig er det – netop i tider som denne –
overordentligt vigtigt, at vores kirkeliv ikke
dør hen. Mere end nogensinde har vi brug
for at kunne mødes om det, der består, når
alt andet forgår.
Derfor er Vadehavspastoratets kalender
ikke fuldstændig tom. Vi satser på at kunne
forsamles til gudstjeneste nytårsdag (om
det så bliver muligt at servere bobler og
kransekage, som traditionen foreskriver,
må tiden vise). Vi håber også på at kunne
holde familiegudstjenester på fastelavns
søndag samt de traditionsrige fejringer af
helligtrekonger og kyndelmisse. Vi har et
Genforeningsarrangement til gode, og så
er der et ganske bestemt foredrag, som
viste sig at blive noget af et tilløbsstykke,
og som vil blive “genudsendt” på et endnu
ukendt tidspunkt i det nye år – når forholdene tillader det.
For på et eller andet tidspunkt bliver det
bedre – også selvom vi endnu ikke ved
hvornår. I mellemtiden ønskes I alle en efter omstændighederne god jul og et godt
nytår – og gid det nye år, når vi er kommet
et stykke ind i det, må bringe flere glæder
og mere normalitet med sig!
Therese Solten og Michael H.N. Nielsen

2. Det sker i sognene
REJSBY

Tirsdag d. 8. december
kl. 19.00 – Adventssang
Fællessangsaften med julemusik og trompetspil i Rejsby kirke.

2

For at vi kan overholde reglerne for deltagerantallet i kirken, beder vi om tilmelding
(sms) på tlf. 42 94 46 10 (Kirsten Kamstrup)
senest 6.12.

SPANDET

Torsdag d. 10. december
kl. 19.00 – Adventskoncert
med Zenobia

(foto © Zenobia)
Zenobia er en trio, der har den danske
sangskat under huden. Zenobia optræder
med et intenst nærvær til publikum, fortællinger, der bygger bro fra traditionens
soundtrack til nutiden – og stor musikalsk
livsglæde
Kom og lyt med, når sangerinde Louise
Støjberg, harmonikaspiller Mette Kathrine
Jensen Stærk og pianist Charlotte Støjberg
fylder Spandet Kirke med julens toner og
stemning.
Da der er begrænsning for, hvor mange vi
må være i kirken, er tilmelding nødvendig
på tlf. 61 30 13 48 (Doris Skinnerup)
ALLE SOGNE

24. december – Juleaften
i Vadehavspastoratet

tjenester til at foregå på alternativ facon.
Vi håber at kunne gennemføre juleaftens
gustjenester efter nedenstående plan:
I Roager og Spandet samles vi udenfor
ved kirken for at høre juleevangeliet og
synge julesalmer akkompagneret af kirkens
organist samt tre messingblæsere.
Roager Kirke kl. 13.00, Spandet Kirke kl.
14.30.
I Rejsby holdes gudstjeneste i kirken kl.
16.00 Da der er begrænsning for, hvor mange vi må være i kirken, er tilmelding nødvendig på tlf. 42 94 46 10 (Kirsten Kamstrup).
På Mandø afholdes der gudstjeneste i kirken kl. 16.15.
Gudstjenesterne i Vester Vedsted og
Hviding kirker er afløst af to gudstjenester i hallen i Kultur- og Aktivitetscenter
Egebæk-Hviding, henholdsvis kl. 12.00 og
14.30. Tilmelding er ikke nødvendig, men
hvis man vil være sikker på at få en plads,
bør man ikke vente til allersidste øjeblik
med at dukke op.
Der vil desuden – om formiddagen d. 24.
december – blive offentliggjort en videoandagt på Vadehavspastoratets hjemmeside samt på Facebook-siden, sådan at også
de, der vælger at blive hjemme i år, har mulighed for at høre en juleprædiken.
Husk, at der er gudstjenester i kirkerne d.
25. og 26. december også.
2. Juledag er der desuden jule-morgensang
i Roager Kirke.
HVIDING – ALLE SOGNE

Fredag d. 1. januar kl. 15.00
– Nytårsgudstjeneste
i Hviding Kirke
(Hyrdernes tilbedelse af Gerard Van
Honthorst, 1622)
På grund af COVID-19 og de deraf følgende
restriktioner, kommer dette års juleguds-

I år holder vi Vadehavspastoratets fælles
nytårsgudstjeneste i Hviding Kirke. Begge
pastoratets præster medvirker. Hvis forholdene tillader det, vil der traditionen tro
være en let servering bagefter.
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SPANDET

Fredag d 8. januar –
Helligtrekongersfejring

Aftengudstjeneste i Spandet kirke kl. 17.00.
Vi håber at kunne gennemføre arrangementet med det traditionsrige fakkeloptog
(afgang fra Den gamle skole kl. 16.30) og
afsluttende suppe i FDF kredshuset.
ROAGER – ALLE SOGNE

Tirsdag 12. januar kl. 14.00
– Brodér din yndlingssalme

(fotos © salmebroderi.dk)
Savner du hyggeligt samvær og lejlighed til
en god hold snak? Har du lyst til at dele
din glæde ved håndarbejde med andre eller
kunne du tænke dig at komme i gang med
nål og tråd?
Så er det måske noget for dig at være
med til vinterens broderi-projekt i Vadehavspastoratet! Inspireret af projektet salmebroderi.dk vil vi hver især fremstille et
lille broderi over en verslinje fra en salme.
Fremstiller vi salme-lapper nok, samler vi
dem til et billedtæppe, der vil gå på vandreudstilling i pastoratets kirker. Vi mødes første gang tirsdag d. 12.1 kl. 14.00 i Roager
præstegård. Tilmelding hos sognepræst
Therese Solten tlf. 23 29 70 20
ROAGER

Onsdag 3. februar kl. 17.00
– Kyndelmissegudstjeneste
Traditionen tro fejrer vi kyndelmisse (fest
for lyset) i Roager kirke med en aftenguds-
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tjeneste onsdag 3. februar. FDF’erne serverer pandekager fra bål efter gudstjenesten.
VESTER VEDSTED

Søndag d. 14.
februar kl. 14.00 –
Fastelavnsgudstjeneste
I samarbejde med Fællesforeningen for
Vester Vedsted og Sdr. Farup afholdes der
– hvis forholdene til den tid tillader det
– fastelavns-familiegudstjeneste i Vester
Vedsted Kirke. Kom gerne udklædt.
Efter gudstjenesten fortsætter fastelavnsfejringen i Vester Vedsted Sogns Forsamlingshus.

ROAGER

Søndag d. 14.
februar kl. 13.00 –
Fastelavnsgudstjeneste
Også i år håber FDF at kunne arrangere fastelavnsfest i Æ’ Hal. Vi begynder med familiegudstjeneste i Roager kirke kl. 13.00.
VESTER VEDSTED

Ukendt dato – Foredrag
om Agnes Smidt i Vester
Vedsted Sognegård
Foredraget om Agnes Smidt tidligere på året
viste sig at være noget af et tilløbsstykke.
Rigtig mange ville gerne med, men på grund

(Agnes Smidt:
Selvportræt,
1920’erne.
Privateje)
af COVID-19-restriktionerne var der desværre mange, som ikke kunne få plads.
Derfor er det blevet besluttet, at vi “genudsender” foredraget i det nye år. Meget
afhænger af restriktioner m.v., så dato og
klokkeslæt er endnu ukendt. Når tidspunktet er på plads, vil det blive annonceret i
ugeavisen samt online.
REJSBY

Onsdag d. 24 februar
kl. 19.00 –Arrangement
om Genforeningen,
på Efterskolen
Sammen med Historisk Samfund og Rejsby

Europæiske Efterskole inviterer menighedsrådet til et arrangement om Genforeningen
på efterskolen. Museumsinspektør René
Rasmussen fra Museum Sønderjylland holder foredrag og der vil være en udstilling
om afstemningen og genforeningen, udarbejdet i et samarbejde mellem de historiske arkiver i Tønder Kommune. Alle er velkomne og der er gratis adgang.

4. Nyt fra sognene
BABYSALMESANG

Et nyt babysalmesangsforløb starter op til
foråret. Det nøjagtige tidspunkt er endnu
uvist, da meget afhænger af forholdene i
månederne, der kommer. Hidtil har babysalmesang foregået i Vester Vedsted Kirke, men det er muligt, at det kommer til at
foregå i en af pastoratets andre kirker til

næste år; det vides endnu ikke.
Babysalmesang er et tilbud til dig, der gerne vil ind i kirkerummet og synge salmer,
vugge, sanse og danse med din baby. Derefter giver vi os tid til en kop kaffe/the +
brød og hyggesnak. Deltagelse er gratis, og
der er ingen krav om musikalske evner for
at være med.
Babysalmesang ledes af pædagog Helle
Agerbo. Det er for nyfødte babyer og indtil
kravlestadiet.
Mere information følger, når det fornødne
overblik er til stede. Skulle du være interesseret, kan du allerede nu tilmelde dig hos
sognepræst Michael H.N. Nielsen på mail
mhn@km.dk.”
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3. Gudstjenester december – januar - f
dato

Hviding

Vester Vedsted

Mandø

1 s i advent

-

11.00

9.30

2 s i advent

9.30

-

11.00

13.12

3 s i advent

9.30

11.00

-

20.12

4 s i advent

11.00

-

-

Juleaften

12.00 og 14.30
Bemærk: Gudstjenesterne finder sted i hallen på
Egebækvej

16.15

25.12

Juledag

11.00

9.30

-

26.12

2. Juledag

-

11.00 TBS

-

27.12 *)

Julesøndag

-

-

-

Nytårsdag

15.00 Fælles
gudstjeneste og
nytårskur

<

<

H3Ks s

-

9.30

11.00

10.1

1 s e H3K

9.30

11.00

-

17.1

2 s e H3K

11.00

-

-

24.1

S s e H3K

9.30

11.00

-

31.1

Septuagesima-

-

9.30

11.00

2.2
tirsdag

Kyndelmisse

7.2

Seksagesima

9.30 TBS

-

-

14.2

Fastelavn

-

14.00
Familiegudstjeneste

11.00

21.2

1 s i fasten

9.30

-

-

28.2

2 s i fasten

11.00

-

9.30

29.11
6.12
8.12
tirsdag
10.12
torsdag

24.12

1.1

3.1
8.1
fredag
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februar
Rejsby

Roager

Spandet

9.30

-

11.00

-

16.00
De ni læsninger

-

Adventssang
19.00
Adventskoncert
11.00 (Lucia)

-

9.30 (Lucia)

-

9.30 MHN

-

16.00

13.00

14.30

9.30

-

11.00

-

9.30 Julemorgensang

-

-

-

-

<

<

<

11.00

-

9.30
17.00
Helligtrekongers fejring

-

11.00

-

9.30 MHN

-

-

-

9.30

11.00

17.00 Aftensang

-

-

17.00 Aftengudstjeneste
11.00

-

17.00 Aftensang

-

13.00
Familiegudstjeneste

-

-

-

11.00 MHN

15.00
Børnegudstjeneste?

-

-
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KONFIRMATION 2020
I alt 33 unge mennesker er blevet konfirmeret i Vadehavspastoratet i år:

Konfirmeret, Rejsby Kirke, lørdag d. 22. august
(intet foto)
Leah Marie Birkebæk Knudsen, Mille Marie Mehlsen, Tulle Mikkelsen, Celie Emilie Caroline
Heinsvig

Konfirmeret, Roager Kirke,
søndag d. 23. august

(foto: Sara Søndergaard)

Øverste række fra venstre: Rune Lassen
Refsgaard Olesen, Emilia Fillipsen Jensen,
Amanda Thyssen Warming, Josephine
Øgelund Sørensen, Maja Møbjerg Petersen.
Sognepræst Therese Solten. Forreste række
fra venstre: Andrea Sørensen, Tilde Høgh
Birkeland, Ida Johansen Bregnø, Allan
Magnus Beck Petersen.

Konfirmeret, Hviding Kirke,
søndag d. 30. august (I)
Fra venstre mod højre: Emil Nielsen
Lund, Frida Schelde Hummelshøj, Oliver
Nielsen Lund, Tobias Schmidt Lundgaard,
sognepræst Michael H.N. Nielsen

(foto: Minna Øbom Poulsen, PhotoCare Ribe)

Konfirmeret, Hviding Kirke,
søndag d. 30. august (II)
Fra venstre mod højre: William Beck, Liva
Kristine Mortensen, Emma Laxy Bleeg, Ida
Sølbeck Ravn, sognepræst Michael H.N.
Nielsen

(foto: Minna Øbom Poulsen, PhotoCare Ribe)

Konfirmeret, Vester
Vedsted Kirke, søndag
d. 6. september (I)
Fra venstre mod højre: Frederik Julius
Blomgreen, Bertil Victor Schmidt Petersen,
Katrine Brink Overgård Hansen, Nadia
Borgvardt Sørensen, Anna Clausen
Rosenstand Køser, Emil Storgaard Klaaby,
sognepræst Michael H.N. Nielsen
(foto: Minna Øbom Poulsen, PhotoCare Ribe)
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Konfirmeret, Vester
Vedsted Kirke, søndag
d. 6. september (II)
Fra venstre mod højre: Frederik Emil
Waltersdorph Knoblauch, Oskar Erich
Therkelsen, Lærke Herløv Rasmussen, Olivia
Riis Brig Hansen, Lucas Christian Junker
Jørgensen, Bertel Theodor Bødker Clausen,
sognepræst Michael H.N. Nielsen

(foto: Minna Øbom Poulsen, PhotoCare Ribe)

DE NYE MENIGHEDSRÅD
I september blev der som bekendt afholdt
valg til menighedsrådene.
Til menighedsrådet for Vester Vedsted og
Hviding sogne er valgt:
Bjørg Irene Kjølen Hogstad (H)
Bodil Nissen (VV)
Elly Hansen (VV)
Inga Rauschenberg (VV)
Jens P. Korsholm Andersen (VV)
Jytte Schultz Knudsen (H)
Thure Worm (H)
Stedfortrædere:
Anne Mette Ladekær Christensen (VV)
Christian Bennetzen (VV)
Jens Lykou Jensen (H)
Til menighedsrådet for Mandø sogn er
valgt:
Ellen Hjorth Christensen
Ingrid Hye
Karin Hjorth Fredskild
Margit Højen Knudsen
Preben Bech Jørgensen
Stedfortræder:
Ingeborg Jørgensen

Betina Aaskov (R)
Birthe Appel Pedersen (S)
Bodil Erichsen (R)
Carl Schneider (R)
Charlotte Olesen Lassen (S)
Egon Appel (S)
Egon Christensen (R)
Kirsten Stagaard (S)
Stedfortrædere:
Annette Varming (S)
Birthe Aarhus (S)
Anette Sørensen (R)
Viggo Mogensen (R)
Til menighedsrådet for Rejsby sogn er
valgt:
Anne Lise Thygesen
Axel Philipp
Ingrid Biel
Kirsten Kamstrup
Niels Peter Brodersen
Stedfortrædere:
Jens Alfred Bundesen
Viola Mærsk
Menighedsrådsmedlemmerne i Rejsby sogn
er valgt for en 2-årig periode, idet man her
har benyttet sig af ordningen, der muliggør
en valgperiode på to år.

Til det nye fælles råd for Spandet og
Roager sogne er valgt:
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5. Ord til tiden
Gennem julens lysende rum
Lad det være sagt med det samme: Jeg elsker julen. Jeg elsker at træde ind i en tid
og et rum befolket med vingede væsener,
der som det naturligste i verden bringer
bud fra Gud og fortæller mennesker, hvad
de skal gøre, elsker at tre mænd drager på
vandring udelukkende fordi de har set en
særlig stjerne gå op på himlen.
Jeg elsker at få fortalt, at Gud vil mennesker noget, vil os noget mere end bare lade
os passe vort eget lille liv efter forgodtbefindende. Julen er en fortælling om lysende engle og strålende stjerner, som vi kan
læne os ind i, ja helt konkret kan træde ind
i, som vi gør det, når vi i Spandet går stjerneoptog med fakler gennem byen, gamle,
unge og ældre i samlet flok, og med os i
optoget har vi engle, der taber fjer på vejen, tre vise mænd med gyldne kroner og
stjernekåber og forrest leder den lysende
stjerne vej, mens mørket gradvist slutter sig om os, og vi ender vores vandring
ved kirken, hvor vi skodder faklerne i et
stort bålfad og går ind og holder gudstjeneste: hører fortællingen om Østerlands
vise mænd, synger om stjerner, røgelse og
myrra, og børnene falder døsigt hen af at
komme ude fra kulden og mørket og ind i
varmen og stearinlysenes skær. Jeg elsker,
at juletræerne står i kirkerummet lige til
Helligtrekonger.
Det giver os nemlig mulighed for at dvæle
lidt i julens rum og eftertanke. Selv efter vi
har taget hul på de første sprøde dage af
et nyt knitrende år, afgivet løfter om livsstilsændringer og forbedringer, ryddet op
og fejet juletræ, grannåle og nytårsserpentiner ud af stuerne for at begynde på en
frisk,
For da står julens budskab tilbage, så klart
som det netop kan i januar, skrællet for alt
det udenoms gøgl, vi pynter den med gennem hele november og december.
I kirken ved Helligtrekonger mindes vi om
at, julen stadig har sit greb i os.
Vi er endnu midt i en vidunderlig fortæl-
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ling, som lyser af himmelglans, stjernestøv
og poesi og som har fået digtere op gennem tiden til at digte videre. Det kan godt
være, at vi føler, at vi er færdige med julen,
men den er på ingen måde færdig med os!
Tværtimod er det dén, der sætter os i gang,
giver os et sted og en tid at begynde fra.
Og fra fortællingen om de tre vise mænd,
der følger stjernen hen til barnet i Betlehem, lyder et bud til os om at fastholde,
hvad vi fandt dér i krybben, fastholde, at
vores liv har en retning og en mening, som
vi aldrig selv kan sætte, men altid må lade
os lede på vej til. Og den meget væsentlige
pointe, at når vi først har været dér og set
barnet, når vi er gået gennem julens rum,
så må vi gå hjem, vende tilbage til vores liv,
men ad en anden vej. Man kommer ikke ud
af julens rum uforandret. Vi har fået noget
med os. Det er vel nok værd at holde fast i,
når det bliver hverdag igen, og livet overgives i dagligdagens vold.
For da bliver det helt afgørende, at vi fortsat kan finde glimt af julens glæde. At vi
kan fastholde beretningen om barnet i
krybben, englebud og stjernefærd som andet end et eventyrligt magisk juleunivers,
som vi tillader os at gå ind i én gang om
året. Fastholde det som noget afgørende,
retningsgivende for vores liv her på jorden
med hinanden.
Med barnet i krybben viser det sig, hvem
Gud er. Efterfølgende skal det vise sig,
hvad der gemmer sig i svøbet; igennem
ham skal vi se og opleve, hvordan Gud vil
udfolde sin væren og sin magt i verden. Og
de ord, der i Bibelen bliver talt om dét med,
er lys. Bibelen er fuld af tale om lys. Tænk
på Johannesevangeliets indledning, hvor

det siges om Kristus: ”I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i
mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det
sande lys, som oplyser ethvert menneske,
var ved at komme til verden. Og alle dem,
der tog imod ham, gav han ret til at blive
Guds børn, dem, der tror på hans navn”
Det er meningen; at lyset skal virke i os,
forbinde sig med os. Lyset skal oprejse os,
gøre os seende – sådan som vi hører om
det i alle beretningerne om Jesu liv og virke – hvor mennesker møder ham, kastes

nyt lys over livet: Løgnen afsløres, skrælles
væk, sandheden står lysende tilbage. Det
er den erfaring, vi skal tage med os fra julen og ind i hverdagen, alle de almindelige
og til tider grå hverdage: At selv når mørket hænger som et tungt gardin helt nede
ved horisonten, så kan vi fortsætte, trodse
mørket, turde leve i troen på, at der er en
ubrydelig kærlighed i vores liv, at Gud selv
lyser i os og for os. At der er en anden vej
at gå.
sognepræst Therese Solten

6. Personalia
Døbt, Hviding Kirke

Viet, Roager Kirke

Malte Willem Snijder, Høgsbro.

Nanna Thuesen Nielsen og Patrick Alexander Nielsen, Ll. Roager.
Helga Harck Mauritzen og Karsten Harck
Mauritzen, Hjortlund.

Døbt, Vester Vedsted Kirke
Hope Cassie Køber, Vester Vedsted.
Lauge Rahr Stokbæk, Hviding.
Lærke Beck Vilstrup, Egebæk.

Døbt, Mandø Kirke
Kalle Hjorth Christensen Fredskild, Odense.

Døbt, Rejsby Kirke

Velsignet, Roager Kirke
Susanne Margrethe Leth Clausen og Henning Kjæhr Leth Clausen, Roager.

Bisat, Vester Vedsted Kirke

Mads Jacob Jessen, Kærbølling.

Birgitte Anette Gerken, Egebæk.
Niels Hansen Beck, Vester Vedsted.

Døbt, Roager Kirke

Bisat, Rejsby Kirke

Nikoline Thuesen Nielsen, Ll. Roager.
Malte Serup Aaskov, Ll. Roager.

Jens Jensen Skrydstrup, Skærbæk.
Andreas Christian Andresen, Rejsby.

Døbt, Spandet Kirke

Bisat, Roager Kirke

Victor Nijhuis Nedergaard, Fjersted.
Miljan Schildt Sprøegel, Løgumkloster.
Signe Leisted, Spandet.

Hans Ebbesen Hansen, Roager.
Niels Aage Christensen, Roager.

Begravet, Spandet Kirke
Kresten Christensen Varming, Spandet.

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

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

Roager
Keld Andersen tlf. 24 29 06 71

www.vadehavspastoratet.dk
www.vestervedstedkirke.dk
www.mandokirke.dk
www.hvidingkirke.dk
www.roager-spandetkirker.dk

Spandet
Lene Hjort Karkov tlf. 21 43 42 49

www.rejsbykirke.dk

www.gte.dk

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

