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Grøde og spirekraft

Det dufter lysegrønt af græs (DDS 725) er
for mange en elsket forårs- og sommersalme. Og hvor er det da også fint indfanget
af digteren Carl David af Wirsén, at en farve
kan have duft. Det kaldes syn-æstesi med
et fint ord, denne samvirken mellem sanser.
Kirkens liv handler i mange henseender
også om samvirke. En kirke er jo ikke bare
præsten. Og menighedsrådets arbejde giver først for alvor mening, når der er en
menighed at arbejde for og sammen med.
At kirken står prydet og fejet og nykalket
gavner ikke meget, hvis ikke der holdes
gudstjeneste i bygningen. En levende, samvirkende kirke er et sted, hvor, der er grøde
og vækst på en måde, så den, der i øjeblikket ikke selv har megen styrke, kan rejse sig
ved og næres af dén fælles indsats, glæde
og fortrøstning, der hele tiden er i værk i
kraft af budskabet om opstandelsen.
Sådan som det fortælles om en italiensk
kvinde, der var medlem af en lille menighed med skrabede kår og en ind imellem
overvældende stor modgang: En journalist spurgte hende: ”Taber I aldrig modet?”
Hvortil hun svarede: Jo, vi taber ofte modet, men aldrig alle sammen på én gang!”
I skrivende stund dufter det endnu ikke lysegrønt, mere af gylle, og markerne vender
den sorte vrang udad efterhånden, som de
bliver pløjet til såning.
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Foråret er grødens og spiringens tid. En tid,
hvor vi genvinder energi, i år ikke mindre,
idet vi håber at ”corona” snart ikke behøver være et ord, der dukker op i hver og
hver anden sætning og spænder ben for
det liv, der vil leves.
I Vadehavspastoratet er der i dette forår
planlagt færre gudstjenester end sædvanligt, grundet det forhold, at vores ene
præst, Michael H. N. Nielsen fortsat har sygeorlov. Det vil ikke undgå at kunne mærkes – måske positivt derved, at vi bliver flere sammen ved hver gudstjeneste?
Herudover vil vi vokse og næres ved en
række arrangementer og aktiviteter ved
kirkerne. Et nyt tiltag i år er Vadehavspastoratets Påskekoncert, som vores organister og kirkesangere står for - Vi håber at
dele påskens musikalske stemninger med
rigtig mange denne aften! Vi fortsætter
både Musik&Leg, salmebroderi og Torsdagstræf og lægger hertil (i maj) en samtalekreds om Bibelens fortællinger. I marts
måned har konfirmanderne en spændende
udstilling i Vester Vedsted kirke, med et
budskab som nok vil lejre sig i os helt indtil
de skal konfirmeres i april og maj.
Med ønsket om et forår med
spirekraft på mark og i kirke,
Sognepræst Therese Solten

Det sker i sognene
VESTER VEDSTED

Musik & Leg

Tirsdage kl. 9.30 – ca. 12 – ”Det er dejligt at opleve børnenes genkendelsesglæde, når de har været med flere gange og
kender rummet, melodierne og fagterne.”
fortæller Helle Agerbo, som står for Musik&Leg. ”Lige nu hitter Lysets engel går
med glans, hvor vi går rundt i kirken og finder lys og engle som vi skal sætte på en
snor, imens vi synger. Efterfølgende leger
vi i sognehuset, spiser madpakker og snakker om stort og småt.”
Kontakt Helle, hvis du tilmeldes nye hold
tlf. 28 15 23 00
ROAGER

Giv mig, Gud, en salmetråd…

Salmebroderierne fortsætter i foråret. Vi
mødes hver anden tirsdag (lige uger) kl.
14.00 Roagervej 396B. Der er kaffe på kanden og også plads til dig!
REJSBY

Torsdagstræf: Malernes magi
Torsdag 10. marts kl. 10.00-12.00 genbesøger Inger Lauridsen Vadehavspastoratet med sit populære foredrag om Agnes

Smidt (1874-1952), som var en af de mest
bemærkelsesværdige kvinder i sin generation: Hun var landmandsdatter fra landsbyen Lundsmark i Hviding Sogn og blev uddannet som kunstner i København. I 1915
tog hun sine 5 søstre i pleje. Hun oprettede en form for højskole i Lundsmark og i
1930’erne husede hendes bolig en arbejdslejr for unge, arbejdsløse mænd. Endelig
holdt hun sommerkurser for unge københavnerinder. Samtidig med disse mange
projekter var hun udøvende kunstmaler og
høstede i sin samtid stor anerkendelse for
sine portrætmalerier.
Torsdag 28. april kl. 10.00-12.00 fortæller
sognepræst Bruno Rasmussen om maleren
Marc Chagall og viser hans farverige, livsglade, bibelske
billeder.
Chagall var jøde, og
der er derfor
især motiver fra
Det Gamle Testamente med
bl.a. Adam og
Eva, Noa, Abraham og Moses,
men der er
også
billeder
af Jesus på korset og af Den
fortabte søns
Marc Chagall: Menneskets
hjemkomst.
skabelse, 1958
VESTER VEDSTED

Udstilling med fernisering
Vester Vedsted kirke d. 13. marts kl. 11.00
– I forbindelse med gudstjenesten vil det
denne dag være muligt at se udstillingen
’Døde kroppe – Levende mennesker’ og
’Bag masken’, som konfirmanderne står
bag. Udstillingen er del af fastetidens konfirmationsforberedelse, som handler om
forholdet mellem indre og ydre i et menneske og alt det, man måske går og gemmer
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foto fra konfirmandcenter.dk
på. Efter gudstjenesten holder vi fernisering, hvor der vil blive serveret et let traktement. Alle er velkomne!
ROAGER & VESTER VEDSTED

Nu sænker Gud sit
ansigt over jorden

20. marts i Roager Kirke kl. 17.00 og
Hviding Kirke kl. 19.00 – gudstjenesterne i Vadehavspastoratet afholdes denne
dag som aftensangstjenester. Aftensang
er en kort og enkel gudstjeneste med bøn,
læsning, prædiken og sang. Denne aften vil
musik og salmer afspejle forårets komme.

Ill.: Jonas i hvalfiskens bug – hvad har han
med Jesus at gøre?
belen – egentlig er den i sig selv et lille bibliotek af bøger – giver det mening at læse
den fra ende til anden og hvordan hænger
Det Gamle og Det Nye Testamente egentlig
sammen?
Det er med udgangspunkt i spørgsmål som
disse, at vi vil kaste os ud i sammen at læse
nogle af Bibelens tekster. Vi vil bl.a. undersøge hvilken mening, Bibelen kaster af
sig, når man bringer Det Gamle og Det Nye
Testamente i dialog med hinanden. Der
kræves ingen særlige forudsætninger for
at deltage – kun nysgerrighed og lyst til at
samtale om, hvad fortællingerne siger os.
Vi mødes i sognehuset ved Vester Vedsted
Kirke, første gang tirsdag 10. maj kl. 19.0020.30
REJSBY

Stil op til dit lokale
menighedsråd!

VESTER VEDSTED

Forstå Bibelen – lidt bedre.
Sognehuset i Vester Vedsted tirsdage
(ulige uger) kl. 19.00 – ”Den bedste bog,
man kan læse, er ikke den, der tænker for
dig, men den der får dig til at tænke. Ingen
bog i verden kommer her op på siden af
Bibelen (McCosh)”
Bibelen er kristendommens hovedværk,
men den kan være svær at komme i gang
med at læse. For hvor skal man begynde og
hvordan skal man forstå det, man læser?
Der er mange forskellige slags skrifter i Bi-

4

10. maj kl. 19.00 Orienterings- og menighedsmøde i Klubhuset – Få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden. Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi
arbejder for at sikre de bedste rammer for
en levende og relevant folkekirke i Rejsby

sogn.  Rejsby menighedsråd er valgt for en
to-årig periode. Vi holder derfor offentligt
orienteringsmøde d. 10. maj i år, hvor du
kan komme og høre mere om mulighederne i dit lokale menighedsråd. (Valgforsamlingen afholdes i september og valget finder sted i november ’22).  
REJSBY

Fællessang
Tirsdag d. 26. april kl. 19.00 er der fællessangaften for hele Vadehavspastoratet.
Det foregår i Rejsby kirke, hvor vi synge
sange fra Højskolesangbogen og 100 salmer. Udover glæden ved sangen, vil vi nyde
et glas vin og lidt brød. Vel mødt!
ROAGER

Børnegudstjeneste:
Den gode hyrde

Konfirmationer 2022
24.4 i Vester Vedsted Kirke
kl. 10.00 konfirmeres:
Laura Kryzica Hausted Andreasen
Sigurd Kruse Andreasen
Emma Bennetzen
Laura Vodder Filbert
Gustav Ellegaard Gundesen
Ida Lønborg Hansen
Magnus Riis Brig Hansen
Pelle Riis Brig Hansen
Silje Graungaard Hansen
Minna Klaaby
Valdemar Lund-Rasmussen
Magnus Amelung Madsen
Olivia Pedersen
Dikte Holm Thaysen
1.5 i Hviding Kirke
kl. 10.00 konfirmeres:
Matias Pannawat Hansen
Frederik Enemark Mortensen
Astrid Sølbeck Ravn
13.5 i Roager Kirke
kl. 10.30 konfirmeres:

Niels Larsen Stevns: Den gode hyrde
Roager Kirke onsdag 4. maj kl. 17.00 er der
gudstjeneste for børn (og deres voksne).
Vi skal høre om den gode hyrde og selv
prøve at være hyrder for hinanden og får,
der skal findes. Efter gudstjenesten er der
aftensmad fra bål til alle.

Siff Ostermann Abel
Nicholas Gandrup Bundesen
Emmelie Høiland Müller
Mads Baun Sandberg
Nanna Kristine Jørgensen
Thea Voigt Hoffmeyer Hanssen
14.5 i Spandet kirke
kl. 10.30 konfirmeres:
Signe Lassen Refsgaard Olesen
Sofie Hedemann Schøler
Nikolaj Alexander Kemp Christensen

REJSBY

Befrielsesgudstjeneste
4. maj kl. 21.00 mindes vi traditionen tro
Danmarks Befrielse med en gudstjeneste i
Rejsby Kirke. Rejsby Europæiske Efterskole
fører an i fakkeloptoget til skolen bagefter,
hvor der bydes på en kop kaffe.

Telegrammer mv. kan indleveres på
dagen fra kl. 9.00 i kirkens våbenhus (NB i Vester Vedsted: i sognehuset)
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Gudstjenester marts, april og maj 2022
dato

dag

Hviding

6.3

1 s i fasten

13.3

2 s i fasten

20.3

3 s i fasten

27.3

Midfaste

3.4

Mariæ bebudelse

9.00

10.4

Palmesøndag

9.00

Mandø

11.00
m efterflg. fernisering

14.00

19.00 Aftensang
10.30

ti 12
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Vester Vedsted

19.00 Påskekoncert

14.4

Skærtorsdag

15.4

Langfredag

17.4

Påskedag

18.4

2. Påskedag

24.4

1 s e påske

26.4

tirsdag

1.5

2 s e påske

4.5

onsdag

8.5

3 s e påske

13.5

Bededag

14.5

lørdag

15.5

4 s e påske

22.5

5 s e påske

26.5

Kristi himmelfart

29.5

6 s e påske

10.00 m
altergang

9.00 m altergang

10.00 Konfirmation

10.00 Konfirmation

10.30

10.30
17.00 Aftensang
9.00
v/ Jens Torkild Bak

14.00

Rejsby

Roager

11.00 v/ Torben Bramming

Spandet
9.30 v/ Torben Bramming

17.00 Aftensang
9.00
10.30
10.30

17.30
Påskemiddag
19.00 Korsords-gudstjeneste
10.30
10.30 Familie-gudstjeneste

9.00 Påske-morgensang

19.00 Fællessang

21.00 Befrielses-gudstjeneste

17.00 Børnegudstjeneste
9.00
10.30 Konfirmation
10.30 Konfirmation

9.00

9.00

10.30
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Påsken i
Vadehavspastoratet
Palmesøndag 10. april
Påsken indvarsles med fortællingen om kvinden, der salver Jesus med kostbar olie.
9.00 Hviding: Gudstjeneste
10.30 Roager: Højmesse

Tirsdag 12. april
Vadehavspastoratets organister og sangere præsenterer et varieret musikalsk
program, som bringer os gennem påskens forskelligartede stemninger.
19.00 Vester Vedsted: Påskekoncert

Skærtorsdag 14. april
Under deres sidste måltid sammen tager Jesus
vaskebaljen frem og vasker disciplenes fødder…
10.00 Mandø: Højmesse
17.30 Spandet: Aftengudstjeneste og Påskemiddag i Forsamlingshuset*).

Langfredag 15. april
Ved denne meditative gudstjeneste veksler ord og
musik mellem at reﬂektere langfredags mørke.
19.00 Rejsby: Gudstjeneste over Jesu ord fra korset

Påskedag 17. april
Englen ved Jesu grav forkynder det glædeligste budskab:
Kristus er opstanden. Ja, han er sandelig opstanden!
9.00 Vester Vedsted: Gudstjeneste med altergang
10.30 Spandet: Højmesse

2 Påskedag 18. april
Maria Magdalene oplever det forunderligste møde på kirkegården …
9.00: Roager Påskemorgensang. Kort, enkel andagt med påskesalmer
10.30 Rejsby: Familiegudstjeneste Herefter æggejagt og aktiviteter på kirkegården.

*) ønsker man at spise med Skærtorsdag, bedes man tilmelde sig hos
Heidi Kofod Kjær, mail: kofodkjaer@os.dk (tlf. 61 68 53 20) senest onsdag 6.4

8

Siden sidst
TIL SOGNENE I
VADEHAVSPASTORATET
Som bekendt var sognepræst Michael Nielsen igennem et længere sygdomsforløb i
efteråret 2021. Efter at have genoptaget
arbejdet i oktober måned blev han igen
sygemeldt umiddelbart efter årsskiftet,
og situationen er i skrivende stund den,
at det er svært at sige noget mere præcist
om fremtiden. Derfor har jeg i samråd med
biskoppen besluttet at konstituere hans
kollega, Therese Solten, som sognepræst
for hele Vadehavspastoratet til og med
maj måned. Jeg er glad for, at Therese har
sagt ja til at løfte denne udvidede opgave
i nogle måneder endnu, og jeg ved, at hun
gør, hvad hun kan for at imødekomme behovet for kirkelig betjening i alle Vadehavspastoratets sogne, herunder undervisning
og konfirmation af alle konfirmanderne i
pastoratet. Med hensyn til kirkelige handlinger, især begravelser og bisættelser, vil
præsterne ved Domkirken – dvs. Torben
Bramming, Signe von Oettingen og jeg selv
– træde til, når Therese har brug for at
kunne trække på sin præstekolleger.
Med venlig hilsen
Torkild Bak, Domprovst

MANDØ
Efter 31 års virke som graver ved Mandø
kirke har Niels Christian Nielsen valgt at
tage sin afsked. Vi ønsker ham et velfortjent otium fra arbejdet ved kirken og takker ham for hans indsats og samarbejdet
gennem alle årene.
Ny graver ved Mandø Kirke er Preben B.
Jørgensen. Prebens kontaktoplysninger findes bagest i dette blad.
Mandø Kirkes Menighedsråd.

ROAGER
Kirkeklokke mellem ædle malme
I forbindelse med, at vi overgår fra manuel
ringning til automatisk ringeanlæg har Ro-

ager Kirke fået ny kirkeklokke. Den gamle
klokke er helt tilbage fra 1300 tallet og skal
derfor bevares, den er blot for skrøbelig til
at tåle automatisk ringning. Den vil derfor
blive hængende i tårnet sammen med den
nye klokke for at tages i brug ved særlige
lejligheder.
Vi glæder os til at indvie kirkens nye klokke
ved en festlig gudstjeneste senere på året.

REJSBY
Efter at det gamle skifertag på koret er blevet skiftet til nyt blytag, har vi fået taget et
nyt foto af kirken, som nu pryder forsiden
af kirkebladet.
Der vil ligeledes blive taget foto af den nyanlagte mindelund (lapidarium). Der bliver
indkøbt stander, hvori fotoet skal være incl.
tekst.
Skiltet og fotoet er et samarbejde mellem
Historisk Samfund og Menighedsrådet
Stor tak til Kirsten Freudendahl, som har
fotograferet såvel kirken som mindelunden
for os.
Menighedsrådet
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Ord til tiden
Marias sure fjæs

”Min forstand forhindrer mig i at tro” sagde
en mand. Hvortil hans kone svarede, at så
var forhindringen jo ikke så stor endda.
Troen er en gave, siger nogle. Ja, men den
er samtidig en opgave. Ja, ikke nok med det,
den kan være et slid, en forstyrrelse og et
besvær.
Denne troens dobbelthed bevidner Jomfru
Maria med sit liv. Op gennem kirkens historie har hun været genstand for en særlig
dyrkelse, både i troen og i billedkunsten.
Hvordan har Lisbeth Smedegaard Andersen
beskrevet i en fin bog om Mariabilledets
historie. Bogen rummer eksempler på de
mange forskellige måder, som Jesu moder
gennem tiden er blevet afbildet på.
Et ganske bestemt af disse billeder har
fanget min opmærksomhed. Det er fra en
altertavle helt tilbage fra 1333. Det er malet af en af tidens mest ansete malere og
hænger i dag i Uffizierne i Firenze. Mødet
mellem Englen Gabriel og Maria foregår i
et rum med et pragtfuldt marmorgulv og
en forgyldt baggrund. Gabriel er kommet
ind fra venstre med brusende vinger, de
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er endnu højt løftede, og det er som om
han bærer vinden eller ånden med sig i sin
flagrende kappe. Som en bejler knæler han
ærbødigt foran Maria. Med sin højre hånd
peger han opad mod den, der har udsendt
ham. Englens øjne hviler opmærksomt på
Maria, han har åbenbart netop afleveret sit
budskab, og afventer nu hendes svar.
Maria er tydeligvis blevet overrasket, mens
hun læser. Hun har forskrækket lukket bogen i, og vender sig halvt væk fra englen
og trækker sin mørke, næsten sorte kappe
sammen om sig, som om hun vil beskytte
sig mod den ukendte virkelighed, der trænger sig på. Sådan beskriver Smedegaard
billedet. Det er et smukt billede, og det benytter mange af kunsthistoriens velkendte
symboler for at illustrere Marias forbilledlighed, hendes renhed, uskyld og fromhed.
Jeg vælger at kalde billedet ’Marias sure
fjæs’.
For uanset maleriets fuldendte æstetik med
hvide liljer, smukke borter og strålende, gylden baggrund, så er Marias ansigtsudtryk
det, jeg vedbliver at hæfte mig ved.
”Lad være med at forstyrre mig” synes det
at sige. ”Gå bort, hvor du kom fra, besvær
mig ikke med hverken benådning eller udvælgelse og denne snak om himmelkonger”
Ja, der sidder hun, nærmest kroget ind mod
sig selv, og prøver at lægge distance til engelen og det bud, det kald fra Gud, han
bringer.
Marias sure fjæs afspejler evangeliets beretning om, hvor forfærdet hun blev over
engelens ord og at hun spurgte sig selv,
hvad denne hilsen skulle betyde: ”Hvordan
skal det gå til?” – min forstand forhindrer
mig i at tro det.
Billedet viser det troens øjeblik, hvor Maria
skal afgøre sig, vende sig mod engelen og
sige de ord, for hvilke hun – med rette – prises så højt: ”Jeg er Herrens tjenerinde, Lad
det ske mig efter dit ord”. Men Maria stoler
i første omgang ikke på Guds løfte,
For med englen kalder Gud ind Marias tilværelse med et forstyrrende anliggende, en
besværlig opgave: At lade sig besvangre af
Gud rækker langt ud over den opgave, det
er at bære et barn i ni måneder, føde det og

opdrage det. Maria aner, at dette får omkostninger og konsekvenser, som rækker
langt ud over, hvad hun kan overskue. Og
heri har hun jo fuldkommen ret: Mariæ bebudelse er ikke en særlig form for fødselsforberedelse. Nej, det er påskeforberedelse. Og end ikke Marias værste anelser slår
til om, hvad konsekvenserne af at føde det
barn, ville blive, hvad der venter det barn,
hvis navn betyder ”Gud med os”. Gud gav
verden sin enbårne søn. Men verden ja, den
vendte ryggen til, stillede det sure ansigt
op, sagde nej, vi har ikke brug for dig. Forsvind! Tag tilbage til der, hvor du kom fra. Vi
vil ikke vide af dig! Du forstyrrer os og besværer os. Og verden klyngede ham op på
et kors. Og begravede ham sammen med
alle de umulige forestillinger om, at han
skulle være Guds søn, i en mørk klippehule.

Med sin sure mine viser Maria, at troen kan
være en krævende affære. Maria kaldes
også ’den anden Eva’, fordi hun ophæver
den første Evas ulydighed. Men i det sure
fjæs og hendes indkrogede attitude ser vi
bevaret en Eva-rest: tilskyndelsen til at vende Gud ryggen, til at gemme sig, når han
kalder på sit menneske. Det er en reaktion vi nok kan genkende. At forstå Maria i
hendes menneskelighed er altså at acceptere vores eget kald som Guds almindelige, uperfekte, og dog udvalgte og elskede
mennesker. Sådan kan Maria – også med sit
sure fjæs –
være troens forbillede for os.
(Læs meget mere om Mariabilledets historie
i Lisbeth Smedegaard Andersens bog Guds
Moder og Himlens veninde.)

Personalia

Begravede og bisatte
Hviding
Ester Christensen, Skærbæk
Spandet
Jens Bondegaard (bisat fra Farup Kirke)
Ester Kjær
Roager
Christine Petersen, Ribe
Inger Lassen, Ribe
Karl Christian Ebsen, Ribe
Rejsby
Aksel Frede Nielsen
Vester Vedsted
Birte Agnete Nissen, Ribe
Peter Jørgensen, Egebæk
Britta Marie Kristensen, Ribe

Døbte
Roager
Silje Pedersen Sørensen
Vester Vedsted
Vela Braagaard, Gredstedbro
Sia Berg Olesen, Hviding
Hviding
Josephine Asberg Baagø, Egebæk
Alberte Broders Julius
Spandet
Elina Magdalene Nygaard Rasmussen
Valdemar Waldeier Christensen, Egebæk

11

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

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
Preben B Jørgensen tlf. 42 75 13 47

