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1. Opstandelsens puppetid

Sommerfuglens forvandling fra larve over puppe til sommerfugl kan i kristen symbolik tol-
kes som tre stadier: liv, død og opstandelse. Foto: Pixabay
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”Vi maa forvandle os – 
vi maa forødes i vor form 
som bladene der hvirvles hen 
i høstens tunge storm.” 

Sådan digter Ole Wivel. Og i hans store digt 
Paaske (1948) lyder det: 

”Ja, og nu synker vi selv. Nu gi’r vi afkald 
paa de fortrolige ting. 
- 
Det er som om 
nogen holder vejret nu. Hvad venter han 
paa? 
Har han mon glemt os under det mørke sol-
skin?” 

Vi, der nu i et år har levet under Coronas 
tunge dyne, har holdt vejret og syntes, at 
solens skin mest har været mørke, ram-
mes måske særligt af de ord. Vi trænger 
til en form for forløsning, en frisættelse. Vi 
trænger til at høre og opleve, at der ud af 
nedbrydning og stilstand kan blive en for-
underlig forvandling, at der gives en vej ud 
i livet, i solen igen. Som når sommerfuglel-
arven i sin puppe fuldkommen demateriali-
serer og en dag på mirakuløs vis genopstår 
som vinget vidunder.

I kirken er vi, som i samfundet i øvrigt, sta-
dig ramt af stramme restriktioner og uvis-
hed. Og i skrivende stund er der ingen der 
ved, hvornår det ændrer sig. Igen i år stod 
vi derfor i den situation, at forårets kon-
firmationer måtte udsættes til senere på 
året. De nye datoer for årets konfirmatio-
ner kan findes her i bladet.

Vi er i det hele taget i restance med man-
ge gode oplevelser i Vadehavspastoratet. I 

dette blad annoncerer vi derfor endnu en 
gang arrangementer, som vi tidligere har 
måttet udsætte. Afviklingen af alle arran-
gementer er desværre stadig nødt til at 
være med forbehold. Vi skal nok holde jer 
orienteret herom fra prædikestol, via hjem-
mesider, facebook og dagspressen. Vi hol-
der os heller ikke tilbage for at planlægge 
nye tiltag. I Roager Kirke introducerer vi i 
år Påskedugen, den ligger ikke på et bord, 
men på gulvet, så man kan gå på eller langs 
med den og opleve påskens fortælling på 
en helt ny måde. Læs mere om det længere 
henne i bladet. 

For, uanset hvilke forhold, vi bliver givet at 
leve under de kommende måneder, så er 
foråret på vej. Det betyder, at vi som kirke 
kan se frem mod at fejre Mariæ Bebudelse, 
Påske, Kristi Himmelfart og Pinse – de mest 
livsbekræftende højtider, forkyndelsen af 
et livsomvæltende budskab: modsigelsen 
af, at død og sygdom behersker livet, be-
kræftelsen af den glæde, vi som kristne 
forud for alt er kaldet til (Fil 4, 4-7). Vor 
Herre har ikke glemt os under coronady-
nen eller det mørke solskin. Som vi lader os 
overrumple af foråret, må vi derfor lade os 
gribe af evangeliets pludselige nåde, lade 
den komme over os som dén underfulde, 
forvandlende virkelighed den er;

”Nu er det paaske. Dødens uge, op-
standelsens puppetid. Mød mig 
i maj, naar sommerfuglen blid og seende 
flyver med uskyldsstøv paa sine vinger.”

Glædelig påske og glædeligt forår,
Michael H.N. Nielsen og Therese Solten
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2. Det sker i sognene

ROAGER

Påskeugen – Påskedugen
I Jerusalem, hvor påskens begivenhe-
der fandt sted, er der tradition for at gå 
Via Dolorosa igennem byens gader. Man 
standser op ved diverse korsstationer, lyt-
ter til lidelseshistorien og slutter ved Grav-
kirken. Det er en gribende oplevelse. Med 
denne påskedug, der er 1 meter bred og 
22 meter lang, har man forsøgt at lave en 
vandring, hvor vi med vores fødder oplever 
og gennemlever hele lidelseshistorien fra 
Palmesøndag til Påskemorgen. 
Påskedugen er således ikke en dug bereg-
net til at ligge på et bord, men på gulvet - 
Man bevæger sig langs med eller på dugen 
på palmegrene, igennem sand, over bordet 
hvor Jesus spiste sit sidste måltid med sine 
disciple, videre til Getsemane have, er tæt 
på tilfangetagelsen, afstraffelsen, og i kor-
sets skygge udtrykkes vejen ind i mørket 
og siden, efter total mørke, et møde med 
opstandelsen
Påskedugens billeder har flere lag, flere de-
taljer, som gør, at man kan blive ved med at 
gå på opdagelse og finde nye detaljer, man 
ikke har lagt mærke til før.
Uanset om man i forvejen kender påskebe-
retningen om Jesu indtog i Jerusalem, den 
sidste nadver, korsfæstelsen og opstandel-
sen, så kan vandringen på dugen kaste me-
ning af sig og give en spændende oplevelse 
og forståelse af påskens drama og temaer. 

Vil man lære mere, er der i kirken forskel-
lige aktiviteter knyttet til dugens billeder, 
som man kan prøve, hvis man vil.
Dugen introduceres ved gudstjenesten Pal-
mesøndag (28.3) og indgår også i gudstje-
nesten Påskedag (4.4), den ligger fremme i 
kirken frem til 2. Påskedag (5.4). 

Så læg vejen forbi Roager Kirke en dag i på-
skeugen og gå en tur på påskedugen. Kir-
ken vil være åben kl. 8-16.30, det vil også 
være muligt at tænde et lys. Der er adgang 
for 5 ad gangen i kirkerummet og vi beder 
jer udvise jeres sædvanlige hensynsfulde 
coronaadfærd i forbindelse med besøget. 
Vel mødt og god fornøjelse!

REJSBY – HVIDING

Mandag 5. april – 
Påskevandring
2. Påskedag hører vi i kirken en helt særlig 
beretning om, hvad der kan ske, når man 
går - hvordan man ikke bare bevæger sig 
fysisk fra ét sted til et andet, men også kan 
opleve at ens virkelighed forandrer sig un-
dervejs. For et par år siden introducerede 
vi pilgrimsvandring 2. påskedag i Vadehavs-
pastoratet. Det satte Covid-19 siden en 
stopper for. I år har vi valgt at tilrettelægge 
gudstjenesterne 2. Påskedag i henholdsvis 
Hviding og Rejsby kirker sådan, at skulle 
man have lyst til på eget initiativ at gøre 
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en sådan vandring, vil gudstjenesterne na-
turligt kunne danne ramme om oplevelsen. 
Det er naturligvis også muligt at deltage i 
en af gudstjenesterne uden vandring! 
(De til den tid gældende restriktioner for 
antal kirkegængere overholdes naturligvis 
stadig).  

REJSBY

Onsdag 19. maj kl. 19.00  
– Arrangement om 
Genforeningen 
Sammen med Historisk Samfund og Rejsby 
Europæiske Efterskole inviterer menigheds-
rådet til et arrangement om Genforeningen 
på efterskolen. Museumsinspektør René 
Rasmussen fra Museum Sønderjylland hol-
der foredrag og der vil være en udstilling 
om afstemningen og genforeningen, udar-
bejdet i et samarbejde mellem de histori-
ske arkiver i Tønder Kommune. Der er gra-
tis adgang.

kilde: arkiv.dk
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4. Gudstjenester Marts – April - Maj 

dato dag Hviding Vester Vedsted Mandø Rejsby Roager Spandet

7.3 3 s i fasten - 11.00 - - - 9.30 MHN

14.3 Midfaste - - 9.30 TBS 11.00 - -

21.3 Mariæ Bebudelse 11.00 9.30 - - 9.30 11.00

28.3
Palmesøndag
sommertid begynder

- 11.00 9.30 9.00 10.30 -

1.4 Skærtorsdag 9.30 - 11.00 - 17.00

2.4 Langfredag 10.30 9.00 - 17.00 - -

4.4 Påskedag 10.30 9.00 14.00 - 9.00 10.30

5.4 2 Påskedag 9.00 - - 10.30 - - 

11.4 1 s e påske - 10.30 - 9.00 MHN - -

18.4 2 s e påske 10.30 9.00 - - -
10.00 DR 
Radiotransmission 

25.4 3 s e påske - 10.30 9.00 10.30 - 9.00

30.4 Bededag 9.00 - 10.30 - 10.30 -

2.5 4 s e påske 10.30 19.30 - 9.00 - 10.30

9.5 5 s e påske - - 9.00 - 10.30 MHN -

13.5 Kr himmelfart 19.30 9.00 - 10.30 - 9.00

16.5 6 s e påske 10.30 TBS - - 9.00 - -

23.5 Pinsedag 9.00 10.30 - - 9.00 10.30

24.5 2 Pinsedag - 19.30 9.00 10.30 - -

30.5 Trinitatis 10.30 9.00 - - 10.30 9.00
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SPANDET-ROAGER-REJSBY

Torsdag 8. juni – 
Sogneudfl ugt
Turen går til Fanø - Vi skal opleve Sønderho 
og øens skønne natur:

Guidet tur i Sønderho – Danmarks smukke-
ste landsby

Besøg i den spændende Sønderho Kirke, 
en salskirke fra 1782

Fortællinger om øens kultur og historie

Køretur langs kysten

Kaffe på Nørby Kro, aftensmad på Blichers 
Kro

Bussen kører fra Rejsby (Efterskolen) kl. 
11.45, fra Roager (kirken) kl. 12.00 og fra 
Spandet (kirken) kl. 12.10

Deltagerpris kr. 170,- pr pers. (betales kon-
tant på dagen) 

Tilmelding til sognepræst Therese Solten  
23 29 70 20 / tebs@km.dk

ALLE SOGNE

August 2021- konfi rmationer
21.8 Rejsby kl. 10.30
22.8 Roager-Spandet kl. 10.30
29.8 Vester Vedsted kl. 9.30 og 11.30
5.9   Hviding kl. 9.30 og 11.30



9

3. Ord til tiden

Forklarelsen på bjerget - Prædiken til sidste 
søndag efter helligtrekonger 2021

Matthæusevangeliet kap. 17, 1-9:
 
“Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob 
og hans bror Johannes med sig og førte 
dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. 
Og han blev forvandlet for øjnene af dem, 
hans ansigt lyste som solen, og hans klæder 
blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias 
kom til syne for dem og talte med ham. Så 
udbrød Peter og sagde til Jesus: ‘Herre, det 
er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg 
tre hytter her, én til dig og én til Moses og 

én til Elias.’ Mens han endnu talte, se, da 
overskyggede en lysende sky dem, og der 
lød en røst fra skyen: ‘Det er min elskede 
søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør 
ham!’ Da disciplene hørte det, faldt de ned 
på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. 
Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sag-
de: ‘Rejs jer, og frygt ikke!’ Og da de løfte-
de deres blik, kunne de kun se Jesus alene. 
Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus 
dem: ‘Fortæl ikke nogen om dette syn, før 
Menneskesønnen er opstået fra de døde.’” 

Jesus med Moses og Elias. Udsnit af maleri af Girolamo Savoldo, 1530. 
Kilde: Wikimedia Commons
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“Forklarelsen på bjerget” kaldes den ofte 
– den begivenhed oppe på bjerget, som 
evangelisten Matthæus skriver om. Og det 
var altså forklarelsen – og ikke forklarin-
gen. For forklaring betyder som regel, at 
der er noget, der bliver gjort forståeligt, og 
det sker ikke her. Jovist, disciplene, som er 
med Jesus oppe på bjerget, ser og hører 
nogle ting meget klart og tydeligt – men 
at de kan se og høre klart og tydeligt, 
hvad der sker, er ikke det samme som, at 
de også forstår, hvad det betyder. Snarere 
tværtimod. Forklarelse – ikke forklaring.

Det er lidt ømt at betragte disciplen Peter 
og det, han siger, mens de står oppe på 
bjerget. Fordi det så tydeligt viser, at han 
da vist intet har forstået. Det sker ofte i 
evangelierne, at Peter er ham, der kommer 
med de kortsigtede og lidt smådumme ud-
sagn, som vi andre måske også ville være 
kommet med, hvis vi havde været der den-
gang. Han er på en eller anden måde vores 
talerør, kan man næsten sige. Og derop-
pe på bjerget, fjernt fra al verdens larm og 
bekymring, omgivet af de gamle profeter, 
der har vist sig for dem, siger Peter: “Her 
er godt at være. Hvis du vil, kan jeg bygge 
nogle hytter” – sådan at Jesus og Moses 
og Elias, og måske også disciplene selv, 
kan blive deroppe. Det kunne være fint, det 
kunne være rart, det kunne være trygt – og 
længere end dertil tænker Peter ikke. For 
Peter har som sagt intet forstået. Og når 
Peter intet har forstået, så er det, fordi han 
er et menneske – ligesom dig og mig.

Jesus ved godt, at hans vej med nødvendig-
hed må føre ned fra bjerget igen. Tilbage 
til verden, kan man næsten sige. Tilbage til 
de små og store byer med al deres larm 
og trængsel, tilbage til tilværelsen og om-
gangen med andre mennesker med alle de 
bekymringer, der følger med dét… og til 
sidst, tilbage til Jerusalem, hvor han vil bli-
ve slået ihjel. Jesus ved godt, at det er den 
vej, det går. Han ved godt, at det er den 
vej, han skal. Det har han forstået. Efter 
at være blevet udråbt af sin far som hans 

søn deroppe på bjerget – efter at Jesus helt 
formelt har fået overrakt sin fars autoritet 
gennem ordene: “Det er min elskede søn 
[…] Hør ham!” – ja, så går Jesus ned mod 
sin egen død. For kun ved at han dør, kan 
han frelse verden. Det har hans disciple 
ikke forstået. Men det har han.

Vi mennesker er sat her i verden på godt 
og ondt – med hver vores gaver og hver 
vores fejl, og med de glæder, men også 
med de bekymringer, som dét at leve i den 
her verden er forbundet med. Indimellem 
kan man være heldig for en kortere eller 
længere bemærkning at få et frirum fra be-
kymringerne. For nogle vil det være, når de 
går i kirke. For andre vil det være gennem 
andre ting. Men man er jo som regel kun i 
det her frirum i relativt kort tid. For lige-
som Peter og de øvrige disciple ikke kunne 
blive oppe på bjerget, men måtte gå ned 
sammen med Jesus, sådan er vi også nødt 
til at gå ud i verden igen. Det er derude, 
vores forpligtelser og vores relationer er. 
Det er derude, livet får en meget stor del 
af sit indhold. Men det er så også bare 
derude, alle bekymringerne er. Dem kan vi 
ikke undgå. Og det kan måske i nogle ører 
klinge problematisk, når Jesus siger til sine 
disciple: “Rejs jer, og frygt ikke!” For fryg-
ten er der jo. Men vi kan trøste os med, at 
vi har en herre og frelser, som netop også 
selv gik ned fra bjerget. Ned i bekymringer-
ne. For at dele dem med os. For at være i 
dem sammen med os. Og for, i sidste ende, 
at bære dem for os. De byrder, som ligger 
os på sinde, de ligger også ham på sinde. 
De problemer, som vi kæmper imod, dem 
kæmper han imod sammen med os. Det er 
for stort til, at vi kan forstå det. Men det 
sker alligevel. Og når det sker, bliver fryg-
ten mindre – og styrken og livsmodet bliver 
større.

Af sognepræst Michael H.N. Nielsen
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6. 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)

5. Personalia 
Døbt, Hviding Kirke
Thorbjørn Skjold Backhaus, Råhede.

Døbt, Roager Kirke
Lauge André Waad List, Roager.

Begravet, Hviding Kirke
Leif Petersen Madsen, Randers.

Bisat, Vester Vedsted Kirke
Jakob Bøjesen Feddersen, Ribe.

Arne Kurt Jørgensen, Ribe.

Bisat og begravet, Rejsby Kirke
Anne Kathrine Skrydstrup Nielsen, Skærbæk. Begravet.

Christian Thomas Freudendahl, Rejsby. Bisat.

Linda Montes Olivares, Rejsby. Bisat.

Bisat og begravet, Roager Kirke
Helle Merete Bæk, Ll. Roager. Bisat.

Knud Verner Thomsen, Øster Åbølling. Begravet.

Holger Hansen, Holsted. Bisat.



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

Roager
Keld Andersen tlf. 24 29 06 71

Spandet
Lene Hjort Karkov tlf. 21 43 42 49


