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1. Sommerens sang

”Vi elsker vort land, men ved midsommer mest….”
Årets tredje nummer af kirkebladet dækker perioden juni til august. Det er tiden
for solhverv, sang ved midsommerbål og
studenterfester i de lyse nætter. I kirkeåret
er det den periode, vi kalder Trinitatis. Det
betyder treenighed og betegner det liv,
vi som kristne lever i troen på Fader, Søn
og Helligånd. ’Kirkens hverdag’ eller ’det
festløse halvår’ kaldes perioden også. Det
handler selvfølgelig om, at der ikke falder
nogen store højtider om sommeren. Men
mon ikke vi er mange, der vil finde lejlighed
til at samles (det tilladte antal, naturligvis!)
under de lyse nætters sejl i haver og ved
strand og feste for at kompensere for lang
tids savn af venner og familie og i det hele
taget lethed i sindet? I Vadehavspastoratet
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fejrer vi sommeren og fællesskabet og en
gradvist genvunden bevægelsesfrihed med
sang som overskrift. Læs mere om vores
tiltag Sommersang i dette blad. Også de
små synger: Babysalmesang er startet op
igen, og nye hold følger.
I juni genoptager vi desuden kirkegårdsvandringerne på Hviding Kirkegård. Og til
august afholdes der sogneudflugt for Vester Vedsted, Hviding, Mandø og Rejsby
sogne. Årets konfirmander fejrer vi igen i
år i sensommeren, datoer og klokkeslæt
fremgår længere fremme i bladet.
Til september forsøger vi os endnu engang
med vores salmebroderiprojekt – jo, man
kan vist sige, at vi forsøger at leve op til
Grundtvigs stærke formulering af sangen

som udtryk for åndens kraft i og for frihedens betydning for os mennesker: ”friest
er dit åndefang, når dybt du drager det i
sang” (DDS 10).
Frihedens Lysdøgn er titlen på den sang,
der som bud på en frihedssang anno 2020
vandt Alsangskonkurrencen sidste år, som
var 75 året for Danmarks befrielse. Læs
mere om frihed før og nu i Ord til tiden
sidst i dette blad. Vi vil lade sangens fjerde
vers udtrykke vort håb for den sommer, vi
går i møde:

Friheden ånder i lysten,
i solhverv og midsommerbål,
i blikke mod månen og kysten,
og samværets ildfulde skål.
I løfteraketter af hænder,
et men’skehavs bølgemagi,
i stemmer fra dybet, vi kender:
Erindringens syngende vi.
Sognepræsterne,
Michael H.N. Nielsen og Therese Solten

2. Det sker i sognene
HVIDING

Kirkegårdsvandring
– Onsdag d. 9.6 og
16.6 kl. 19.00
I det tidlige efterår 2020 afholdt vi tre kirkegårdsvandringer på Hviding Kirkegård. Vi
nåede igennem det meste af kirkegården,
men mangler stadig noget – og nu fortsætter vi, hvor vi slap.
Aftenerne begynder kl. 19.00 og varer ca.
1½ time, og vi skal blive lidt klogere på kirkens og kirkegårdens historie og på, hvem
de mennesker var, som nu ligger begravet
der.
Efter hvert enkelt arrangement vil der være
en let servering, naturligvis under iagttagelse af gældende restriktioner.

byder dertil, synger vi måske udenfor. Kom
og syng med – hver med sit næb.
22 /6 i Hviding Kirke
29/6 i Spandet Kirke
6/7 i Rejsby Kirke
13/7 i Roager Kirke
20/7 i Mandø Kirke
27/7 i VV Kirke

ALLE SOGNE

Sommersang – tirsdage
kl. 19.30-20.30
Endelig! Må vi igen samles i større grupper.
Og endelig må vi igen synge i kirken! Sommeren over mødes vi derfor til sommersang
i Vadehavspastoratets kirker. Vi synger fra
både Salmebogen, Højskolesangbogen og
100 salmer. Og hvem ved - hvis vejret ind-

MANDØ

Mandøfest – fredag
d. 16. og lørdag d. 17. juli
I forbindelse med Mandøfesten afholdes
der gudstjeneste i Mandø Kirke lørdag d.
17. juli kl. 11. De til den tid gældende restriktioner vil naturligvis blive overholdt.
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VESTER VEDSTED – HVIDING –
MANDØ – REJSBY

Sogneudflugt – torsdag
d. 19. august
Den årlige sogneudflugt for Vester Vedsted, Hviding, Mandø og Rejsby sogne finder sted torsdag d. 19. august. Vanen tro
foreligger der endnu ikke noget program;
dette vil blive annonceret på Facebook
samt i Ugeavisen Ribe, når tiden nærmer
sig. I mellemtiden kan man jo reservere datoen.

ALLE SOGNE

Konfirmationer 2021 –
august-september
Årets konfirmationer finder sted i sensommeren:
Rejsby Kirke
Lørdag 21.8 kl. 10.30
Roager Kirke
Søndag 22.8 kl. 10.30
Vester Vedsted Kirke
Søndag 29.8 kl. 9.30 og 11.30

Hviding Kirke
Lørdag 28.8 kl. 10.30
(konfirmation af enkeltkonfirmand)
Søndag 5.9 kl. 9.30 og 11.30
Årets konfirmander er:
Rejsby Kirke – lørdag d. 21.8 kl. 10.30:
Christoffer Aarhus
Frederikke Bladt Thygesen
Karl-Emil Vejrup Mærsk
Roager Kirke – søndag d. 22.8 kl. 10.30:
Lasse Boisen
Noah Christian Heckmann Høy
Amalie Løbner Nyander
Mikkel Løhndorf
Mads Kirkevang Rasmussen
Sofie-Amalie Tofte Rasmussen
Cecilia Smidt
Gabija Sveisteryte
Vilija Sveisteryte
Vester Vedsted Kirke – søndag d. 29.8:
Kl. 9.30:
Selma Aarhus Antonsen
Emmely Winckler Bork
Maria Schilling Schmidt
Cille Gunder Sørensen
Kasper Wollesen
Kl. 11.30:
Gustav Eskildsen Jepsen
Gustav Klaaby
Melanie Schütt Mattesen
Nicholas Lindholm Olesen
Josefine My Ahler Pagaard
Hviding Kirke – lørdag d. 28.8 kl. 10.30:
Mathilde Fyhn Beier
Hviding Kirke – søndag d. 5.9:
Kl. 9.30:
Johanne Katrine Nymark Andersen Evald
Mikkel Jensen
Kristian Nielsen
Kl. 11.30:
Anne-Sofie Straadt Christensen
Freya Outzen Beck Kristensen
Sia Mai Sylvestersen

4

Konfirmation 2022
Der sigtes – med forbehold for force majeure – efter at holde konfirmationer på
følgende datoer i 2022:
Vester Vedsted:
Søndag d. 24. april (1. søndag efter påske).
Hviding:
Søndag d. 1. maj (2. søndag efter påske).
Rejsby:
Søndag d. 8. maj (3. søndag efter påske).
Spandet - Roager:
Fredag d. 13. maj (store bededag).
Mandø: Efter aftale.
Familier med børn, der lige nu går i 6. klasse på Egebæk-Hviding Skole, vil få direkte
besked om konfirmationsforberedelse m.v.
Andre, som måtte ønske konfirmation, bedes rette henvendelse til Vadehavspastoratets præster.
Indskrivningsaften med gudstjeneste finder sted torsdag d 2.9 kl. 19.00 i henholdsvis Vester Vedsted Kirke (hos Michael)
og i Roager Kirke (hos Therese).

ALLE SOGNE – ROAGER

Brodér din yndlingssalme
– tirsdage kl. 14.00

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 efterårets 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. 7.9 kl. 14.00 i konfirmandstuen i Roager. Der vil være materialer til rådighed, men medbring gerne selv
garn og stramaj/stof efter ønske.
Tilmelding hos sognepræst Therese Solten
tlf. 23 29 70 20 / tebs@km.dk

REJSBY

Arrangement om
Genforeningen
– bemærk ny dato:
13. oktober
Foredraget med Rene Rasmussen, museumsinspektør fra Museum Sønderjylland,
er nu planlagt til at finde sted d. 13.oktober
og arrangementet er udvidet med fællesspisning.
Nærmere detaljer herom samt tilmelding
følger i næste blad.

fotos © salmebroderi.dk

5

3. Gudstjenester juni, juli og august 202
dato

dag

Hviding

Vester Vedsted

Mandø

6.6

1 s e trin

9.00

10.30

-

13.6

2 s e trin

10.30

-

9.00

20.6

3 s e trin

-

10.30

-

22.6

tirsdag

19.30 SOMMERSANG

27.6

4 s e trin

10.30 TS

-

-

29.6

tirsdag

4.7

5 s e trin

-

10.30 TS

-

6.7

tirsdag

11.7

6 s e trin

-

-

10.30 TS

13.7

tirsdag

17.7

Lørdag

18.7

7 s e trin

20.7

tirsdag

25.7

8 s e trin

27.7

tirsdag

1.8

9 s e trin

10.30

-

-

8.8

10 s e trin

-

10.30

9.00

15.8

11 s e trin

10.30

9.00

-

21.8

lørdag

22.8

12 s e trin

-

10.30

9.00

28.8

lørdag

10.30
Konfirmation
(én konfirmand)

29.8

13 s e trin

-

9.30 Konfirmation
11.30 Konfirmation

-

2. 9

torsdag

-

19.00
Gudstjeneste
Indskrivning af
konfirmander

-

5.9

14 s e trin

9.30 Konfirmation
11.30 Konfirmation

-

-

11.00 Mandøfestgudstjeneste
9.00

-

19.30 SOMMERSAN
-

10.30

-

19.30 SOMMERSANG

Michael H.N. Nielsen ferie: uge 25-27 (21.6 – 11.7 inkl.)
Therese Solten ferie: uge 28-30 (12.7 – 1.8 inkl. )
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-

21
Rejsby

Roager

Spandet

-

10.30 Friluftsgudstjeneste i
præstegårdshaven

-

9.00

-

10.30

-

-

9.00 MHN

-

17.00 Aftensang
(gudstjeneste)

-

9.00

-

-

-

17.00 Aftensang
(gudstjeneste)

19.30 SOMMERSANG
19.30 SOMMERSANG
-

19.30 SOMMERSANG

10.30 MHN

-

-

-

-

9.00 MHN

-

9.00 MHN

-

17.00 Aftensang
(gudstjeneste)

-

10.30

-

10.30

9.00

-

10.30 Konfirmation

-

-

-

-

NG

10.30 Konfirmation

19.00 Gudstjeneste
Indskrivning af
konfirmander
11.00 Friluftsgudstjeneste

-

9.00
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4. Nyt fra sognene
ALLE SOGNE – VESTER VEDSTED

Babysalmesang

Tak til personalet ved kirkerne.
Coronatiden har været – og er fortsat svær.
Alle har været påvirket af denne svære tid
og alle har lidt afsavn og haft udfordringer
i dagligdagen. En tid som nu forhåbentlig
er ved sin afslutning - i det mindste ses et
gradvist klarere lys for enden af den tunnel, som kun få på forhånd havde forudset
skulle være så lang.
Upåagtet af diverse grader af nedlukning,
så har en del samfundsfunktioner i frontlinjen skulle holdes kørende, såsom; sundhed, omsorg, politi, kirke, etc.
Det har krævet en meget stor omstillingsparathed hos alle – også i kirken. Skiftende
restriktioner har affødt store ekstraopgaver for kirkens personale og den indbyggede risiko for at blive smittet i jobbet har
lagt et yderligere lag af belastning på personalet.
På vegne af alle menighedsrådene i Vadehavspastoratet, vil jeg gerne takke alle
personaler for den ekstraordinære indsats
man har ydet, for at der kunne være gudstjenester og kirkelige handlinger - selv under disse meget vanskelige forhold.
Jens P. K. Andersen
Formand for menighedsrådet
Hviding og Vester Vedsted Sogne
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Babysalmesang er startet op igen!
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.
Det foregår i Vester Vedsted Kirke. Forløbet strækker sig over otte gange. Der var
opstart 11. maj, men man kan stadig nå at
være med.
Babysalmesang ledes af pædagog Helle
Agerbo. Det er for nyfødte babyer og indtil
kravlestadiet.
Skulle du være interesseret, kan du henvende dig til Helle Agerbo på h.agerbo@
hotmail.com

”Aftensang” - Hvad
er det for noget?
I gudstjenesteplanen støder man ind imellem på ordet Aftensang. Fænomenet stammer fra en tid, hvor man havde flere ugentlige gudstjenester. Man holdt, foruden
højmessen søndag morgen, i løbet af ugen
også eksempelvis nadvergudstjeneste og
så altså ”aftensang”, der er en kort gudstjeneste med lidt enklere liturgi. I Vadehavspastoratet holdes Aftensang kl. 17.00, of-

test om søndagen. Kom og vær med til en
kort gudstjeneste med bibellæsning, bøn,
prædiken og salmesang.
VESTER VEDSTED

Sten – og et
mandskabsskab – 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.
Prisen for mandskabsskabet er 500 kr. Der
er kun ét skab, så først-til-mølle-princippet
gælder.
Stenene – og/eller skabet – kan afhentes
torsdage mellem kl. 10–14. Der afregnes
med graverne.

5. Ord til tiden
Frihedens Lysdøgn
Glimt af befrielsesdagene i Aarhus 1945. Og nej - de mange
mennesker med studenterhuer
skyldtes ikke, at det var studentertid - student blev man også
dengang i juni. Men man brugte
huen i flere år efter dimissionen, især ved festlige lejligheder. © Danmarkshistorien.dk /
Carl Berthelsen.

Der er efterhånden kun ganske få, der kan
huske, hvordan det var, da danskerne den
4. maj om aftenen 1945 i radioen fik besked
om, at fem års krig var forbi. At Danmark
var befriet. At man ikke mere skulle leve
i frygt for bombardementer, i mørke bag
nedrullede gardiner, i angst for at blive anholdt og ført bort. De snærende bånd, som
havde holdt folket ned og stramt på plads,
var nu løsnede. En jubel brød løs. Man hev
mørklægningsgardinerne ned, tændte lys i
vinduerne. I byerne løb man ud på gaden,
råbte hujede og omfavnede hinanden. Folk
hoppede på sporvognene for at samles på
byens pladser og feste. De var proppede,
sporvognene. Folk sad og stod endda på
taget! På taget af sådan en propfyldt sporvogn stod et ungt par. Jublende, lykkelige.

Lidt småforelskede og berusede af frihedsfølelse. De havde ikke kendt hinanden så
længe, men nu, revet med af stemningen
og opfyldt af håb for fremtiden, friede han
til hende. Lykkelig faldt hun ham om halsen, mens sporvognen bumlede gennem
byen. Forlovede var de nu blevet på taget
af en sporvogn den vigtigste forårsaften i
mands minde. Det unge par blev gift. Og
siden skilt. Ægteskabet holdt ikke.
Men det var forår og Danmark frit. Danskerne var frie. Frie til igen at leve et almindeligt menneskeliv i hverdag sorg og
glæde, frie til at elske, frie til at samles og
synge frihedens pris, blive forlovede og
gift og skilt, få børn, knytte venskabsbånd.
For aldrig bliver vi mere frie, end at vi har
brug for at binde os til hinanden. Vi kan
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ikke leve vores liv, uden at det på en eller
anden måde vikler sig ind i andre menneskers liv. På godt og ondt. Det kan næsten
føles som om, der er tråde mellem mennesker, der holder os sammen i kærlighed
eller som kan gøre det vanskeligt at slippe
bort fra dem, der har gjort os ondt. Sådan
beskriver psykologen Sven Brinkmann i sin
nyeste bog hvordan der er tråde, der binder menneskers liv sammen. Vi er det liv, vi
lever er titlen på denne anbefalelsesværdige bog, fordi den handler om ’skæbne’; om
at turde tage sit liv på sig og stå ved, hvordan vi er forbundne med andre på godt og
ondt. Bundet af de livsvilkår, vi har og de
begivenheder, vi bliver del af.
For i modsætning til hvad mange mener,
fremhæver Brinkmann, at det ikke udelukkende er op til os selv at bestemme, hvordan vi lever. Vores liv afhænger af alskens
forhold, vi ikke kan kontrollere, men som
vi kan og må reagere på: begivenheder og
mennesker, som vi må lade os forbinde
med eller løsne fra, måske ligefrem lægge
afstand til.
Og idet der er noget, man ikke vil være
med til, noget man tager afstand fra, så
indebærer det, at der er noget andet, man
forbinder sig med, forpligter sig på. Sådan
forestiller jeg mig, at frihedskæmperne må
have oplevet det under 2. verdenskrig, da
de satte deres liv på spil for at kæmpe for
alt, hvad de havde kært og holdt for sandt.

Som kristne mennesker vedkender vi os, at
vi altid er stillet i et valg mellem det gode
og det onde, det er særligt tydeligt i vores
trosbekendelse: Vi indleder med at forsage, det vi sige tage afstand fra, Djævelen
og alt hans væsen og alle hans gerninger.
Det gør vi netop, fordi vi gerne vil forbindes med Gud, som vi tiltror, alt hvad der er
godt og sandt og kærligt. Og når vi bekender sådan, så er det netop, fordi vi ved og
erfarer gennem et menneskeliv, at det ikke
altid står til os selv, hvordan livet folder sig
ud og hvad der kommer ud af den måde,
vore livstråde forbinder og sammenvæver
sig med andres. Så vi bekender for at finde
modet til at turde stå på mål for de valg
vi traf, til at kunne leve med det, der blev,
også med det, der bliver ved at jage os som
spøgelser fra fortiden. For i et menneskeliv
vil der i bedste fald være gerninger, vi kan
være stolte af og i alle fald gerninger, der
har tilgivelse behov. Spørgsmålet er derfor
ikke, om vi er bundet - for det er vi altid og
allerede: Som skabte mennesker, der har
med hinanden at gøre. Og som kristne, der
bekender os til den treenige Gud. »Hvis I
bliver i mit ord, siger Jesus, er I sandelig
mine disciple, og I skal lære sandheden at
kende, og sandheden skal gøre jer frie.«
Vi må derfor til enhver tid holde os for øje,
hvad vi er bundet af eller rettere hvem vi
er bundet til – og hvilket liv vi vil forsøge at
folde ud med dem, vi er forbundne.

Glimt af befrielsesfejringen i Rejsby 4. maj 2021.
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Både for dem, der gav deres liv for friheden
og dem, der oplevede rusen om aftenen d.
4 maj 1945, for dem, der svigtede undervejs, for dem, der mistede deres kære og
for dem, der fortrød deres gerninger, gælder, at hver af deres livstråde blev knyttet
tæt sammen med historiske begivenheder
i Danmark og verden. Deres skæbner viser
os i hvor høj grad, vi er forbundet med andre mennesker, hvordan vores livsvalg påvirker ikke bare os selv her og nu, men også
får betydning for dem, der lever efter os.
Selvom vi kan finde meget mørke og ond-

skab i os selv og i den verden, vi er en del
af, så er vi dog, som Grundtvig digter i den
gamle dagvise, Lysets børn - forbundne
med ham, der kalder sig Verdens lys.
Og netop nu er det ”Åndens lyse tid” – vores tid, vores friheds lysdøgn - en tid med
lyse nætter og mere bevægelsesfrihed end
længe. Lad os ikke sætte den til. Lad os
fortsat passe på hinanden, fordi vi husker
på, at vi som Lysets børn - kristne mennesker - altid er frie i Guds nåde OG bundet i
kærlighed og ansvar til vor næste.
sognepræst Therese Solten

6. Personalia
Døbt, Vester Vedsted Kirke
Simon Jørgensen Skovgaard, Egebæk.

Døbt, Mandø Kirke
Maja Frank, Vejle.

Bisat og begravet, Hviding Kirke
Kim Visti Brodersen, Høgsbro. Begravet.
Viggo Fey, Ribe. Bisat.

Bisat og begravet, Vester Vedsted Kirke
Knud Verner Bork, Vester Vedsted. Bisat.
Erik Andersen, Vester Vedsted. Begravet.
Niels Bjerrum Jensen, Vester Vedsted. Begravet.

Bisat, Rejsby Kirke
Birgit Andersen, Rejsby.
Else Petersen, bisat fra hjemmet.

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

www.vadehavspastoratet.dk

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

www.vestervedstedkirke.dk

Roager
Keld Andersen tlf. 24 29 06 71

www.hvidingkirke.dk

Spandet
Lene Hjort Karkov tlf. 21 43 42 49

www.mandokirke.dk
www.roager-spandetkirker.dk
www.rejsbykirke.dk

www.gte.dk

Mandø
Niels Christian Nielsen tlf. 40 27 51 78

