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En stille høstlig brusen
Du skønne livets orden,
at der på forår følger høst,
at der er mer end vorden,
og mer end ungdomslyst:
Sådan slutter digteren Christian Richardt
sin smukke høstsang. Med dette nummer
af kirkebladet er vi nået til kirkeårets sidste
kvartal. I september begynder de nye konfirmander at gå til præst og så skal vi fejre en stribe høstgudstjenester – én i hver
kirke. Oktober byder på løvfald, kirkeklokkeindvielse og konfirmandgudstjeneste og
i begyndelsen af november bliver det alle
helgen, hvor vi traditionen tro holder mindegudstjenester for dem, vi har mistet og
savner. Jagtgudstjeneste bliver det også til
sidst på måneden, lige inden det nye kirkeår begynder første søndag i advent.
En ny præst til Vadehavspastoratet får vi
nok tidligst i begyndelsen af næste år.
Pastor emeritus Jørgen Hanssen (tidl. Roager-Spandet) bistår os under vakancen.
Jørgen varetager primært gudstjenester og
kirkelige handlinger I Rejsby og på Mandø
foruden, at han dækker Farup sogn, der i
øjeblikket også mangler en fast præst. Jørgens kontaktoplysninger findes bagest i
bladet.
Sognepræst
Therese Solten

Hold øje med
arrangementer og
aktiviteter på
vadehavspastoratet.dk
og på facebook.
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En stille høstlig brusen
En stille, høstlig brusen
igennem bøgeskoven går,
og som en vinges susen
gør leen skår i skår.
Og luftens bølger kløves,
thi storkens unger prøves
højt over bondens gård.
Det høje havedige,
hvor hyld og rose blomstred nys,
har ødt sit blomsterrige
og slukt sit kongelys.
Men bærret har sin sødme,
og æblets kind får rødme
fra solens sidste kys.
Og tidseltoppen dunes,
som om det var til bomuldshøst,
og hasselnødden brunes
til alle småfolks lyst.
Med blomster får det være,
thi nu vil alting bære
og række frem til høst!
Jeg elsker, hvad der trives
og sætter frugter i sin art,
selv om det ikke drives
til modenhed i fart.
Jeg hader, hvad der gærer,
når det kun sætter blærer
og aldrig bliver klart!
Men nu er frugtens time,
den kerner sig fra dag til dag.
Med hver en solestrime
får farve den og smag.
Og om end regn kun skyller,
med saften den sig fylder
i dybe åndedrag.
Du skønne livets orden,
at der på forår følger høst,
at der er mer end vorden,
og mer end ungdomslyst:
Bring korn i lo og lade!
Bring frugt bag dunkle blade!
Bring hjertet fred og trøst!
Tekst: Christian Richardt, 1878
Melodi: Christian Christiansen, 1924

Det sker i sognene:
REJSBY

VESTER VEDSTED KIRKE

11. september kl. 10.30.
Høstgudstjeneste

Tirsdage kl. 9.30 – 12.00
Musik og leg (for 0-4 årige)

Hvis vind og vejr tillader holder vi udendørs
høst
guds
tjeneste. Efterfølgende vil der
være kirkegårdsvandring, som sluttes af
med grillpølser med tilbehør.

ROAGER

Ved høsttid danner markerne deres helt
eget patchwork landskab.
Foto: ©Jesper Larsen Luftfoto Danmark,
www.ymlp.com

11. september kl. 9.00-15.00
– udstilling af patchwork
tæpper i kirken
I forbindelse med årets høstgudstjeneste
udstiller Mille og hendes flittige sypiger
deres smukke, farvestrålende patchworktæpper i kirken. Kom og se tæpperne og få
en snak med syerskerne om motiver, teknikker med mere. P.S. Det er også Milles
patchworkpiger, der står bag Roager Kirkes
flotte Noas Ark tæppe

Et tilbud til dig, der går hjemme med et eller flere børn. Dig som gerne vil være med i
en legestue, hvor vi bl.a.:
Synger salmer, børnesange, lave fagter og
bevægelser til sang, høre fortællinger fra
bibelen, opleve kirkerummet, lege og spise
madpakker sammen.
Programmet er primært tilrettelagt til børn
i alderen 1-4 år, men babyer/søskende under 1 år bliver også tænkt ind, så de også
oplever og sanser.
Vi starter tirsdag d. 13. sept. fra kl. 9.3012. ca. i Vester Vedsted kirke.
Medbring en madpakke, som I kan spise til
sidst i sognehuset, inden vi går hjem.
Tilmelding til leder Helle Agerbo på:
h.agerbo@hotmail.com (Navn, antal og alder)
Jeg glæder mig til at være sammen med jer.
Helle.

REJSBY

Tirsdag 20. september
kl. 19.00 - Valgforsamling
Rejsby menighedsråd afholder valgforsamling i klubhuset, Kogsvej 7.
Vil du være med til at gøre en forskel for dit
lokalsamfund, fællesskabet I sognet og din
lokale kirkes liv? På valgforsamlingen kan
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du bade stille op til valget og være med til
at forme det nye menighedsråd. Alle fremmødte folkekirkemedlemmer over 18 år fra
sognet kan deltage, stille op og stemme.
Vel mødt!

REJSBY

Torsdagstræf i Graverhuset:
6. oktober kl. 10

Tegning: © Marco de Angelis
VESTER VEDSTED
Ved efterårets første torsdagstræf kommer museumsinspektør H. E. Sørensen og
fortæller om marsken.

ROAGER

Søndag 16. oktober
kl. 15.30 - Indvielse af
den nye kirkeklokke.
Vi indvier Roager Kirkes nye kirkeklokke
ved en festlig eftermiddagsgudstjeneste,
der afsluttes med, at vi hører klokken ringe solen ned. Herefter er menighedsrådet
vært ved et lille traktement. Læs mere om
kirkeklokken i artiklen af Karsten Eskildsen i
dette blad.
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Søndag 16. oktober kl. 14.00
– Konﬁrmandgudstjeneste
Kom og vær med til en spændende og anderledes gudstjeneste, som handler om
æblet som livs- og syndefaldssymbol. Konfirmanderne fortæller og står for gudstjenesten sammen med præst Therese Solten.

HVIDING

Koncert
Søndag d. 23. oktober
kl. 14.00
Gæster pianist/organist Hans Esbjerg fra
Fredericia og bassist Jens Jefsen Christensen fra Århus Hviding kirke. Hans Esbjerg er

bl.a. kendt for sin nyfortolkning af danske
salmer. Jens Jefsen Christensen er kendt for
sit samarbejde og utallige koncerter med
legendariske Poul Dissing og Benny Andersen. Sammen har de udgivet cd’en Nice Noise Sweet Silence. Og vil denne eftermiddag
levere en rytmisk fortolkning af sange og
salmer. Eftermiddagen sluttes af med en
forfriskning våbenhuset.
Vel mødt til en fin musikalsk oplevelse.

HVIDING

Onsdag 23. november
kl. 19.00 – Jagtgudstjeneste
Med lyden af jagthorn og blæsere holder vi
jagtgudstjeneste i en festligt pyntet kirke
Efterfølgende er der spisning I sognehuset.

VESTER VEDSTED

Søndag 27. november
kl. 19.00

REJSBY

Torsdag 17. november
kl. 10.00
Jørgen Bork Hansen og fortæller om Vincent Van Gogh.

Vincent Willem van Gogh (født 30. marts
1853 i Zundert i Nederlandene, død 29. juli
1890 i Auvers-sur-Oise i Frankrig) var en
hollandsk maler. Han er en af de mest
betydningsfulde kunstnere i europæisk
kunsthistorie. Van Gogh nåede at male
~900 malerier og ~1100 tegninger i en periode på 8 år,
Vi starter med kaffe og rundstykker
Arrangementerne er gratis.

Adventskoncert med Kragh Møller Band.
Bandet er et lokalt 14 mands underholdningsorkester, der har eksisteret i små 40
år. Deres repertoire er meget vidtspændende. De leverer musik med deres eget
unikke og svingende særpræg – en blanding af jazz, swing og underholdningsmusik. Denne adventsaften vil Kragh Møller
Band i samspil med salmer og kirkeorglet
fylde kirkerummet med glæde, der er en
naturlig forlængelse af adventstiden. De vil
med ord og toner søge at gøre adventstiden nærværende. Efter koncerten byder
menighedsrådet på et glas gløgg, kaffe, te
og klejner i sognegården.
Alle er velkomne.

REJSBY

I begyndelsen af december
Julekoncert med Vellyd.
Rejsby menighedsråd
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Roager kirkes nye klokke
Ophængning og ibrugtagning af en ny kirkeklokke kan i sagens natur ikke gå stille
af! Men som det kort blev annonceret i kirkebladets forårsudgave, blev der i slutningen af februar installeret en helt ny kirkeklokke i Roager kirkes tårn. Den oprindelige
tanke var imidlertid kun at få installeret et
automatisk ringeanlæg til den eksisterende gamle klokke. Men når sådant et ønske
fremsendes til provsti og stift, skal kirkeministeriets klokkekonsulent udtale sig, og
da den gamle klokke ikke bare var gammel,
men rigtig(!) gammel – sandsynligvis fra
begyndelsen af 1300-tallet – følger omtrent altid en bekymring for, hvorvidt en så
gammel klokke overhovedet kan tåle at blive aktiveret automatisk. Ved manuel ringning vil kirkens graver, Keld Andersen, altid
kunne høre og i det hele taget fornemme,
om alt er, som det skal være, eller om klokken på et tidspunkt eventuelt får en skade.
Med automatisk ringning vil maskineriet
bare fortsætte dag efter dag uden samme
opmærksomhed som den personlige betjening.
På denne baggrund anbefalede klokkekonsulenten Per Rasmus Møller, at der i forbindelse med etablering af automatik blev
anskaffet og ophængt en ”aflastningsklokke”. Begrebet er vigtigt, for den erstatter
ikke den eksisterende klokke, men er foruden at ringe med til at bevare den gamle
og historisk set enestående klokke, som
har ringet over Roager sogn i sandsynligvis mere end 700 år. Den gamle klokke
er således ikke taget ud af brug, men kan
med manuel ringning bidrage til ekstra lyd
ved særlige begivenheder. Senest var den
i funktion ved konfirmationsgudstjenesten
13. maj og vil igen kunne høres ved den
planlagte klokkeindvielse 16. oktober.
På en måde var det på tide at få geninstalleret Roager kirkes 2. klokke, for klokkekonsulenten vurderer, at kirken i middelalderen faktisk havde to klokker, men
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at den ene sammen med hundredvis af
tilsvarende klokker over hele landet måtte afleveres formentligt i 1528 ved den såkaldte ”klokkeskat”, som kongen – og hertug i Slesvig-Holsten – Frederik 1., pålagde
de dengang stadig katolske kirker. Baggrunden var datidens uro, som bl.a. førte
til reformationen i Danmark 1536, og som
gjorde det hensigtsmæssigt for kongen at
være velbevæbnet. Her kunne klokkernes
gode metal bidrage til produktion af kvalitetskanoner, som kongens feltherre, Johan
Rantzau, havde brug for, når han kæmpede
mod forskellige oprørske grupper i landet,
bl.a. efter kongens død under den såkaldte ”Grevens fejde”.
Der findes dog ingen dokumentation for
denne oprindelige klokke, men i hvert fald
havde tårnets gamle klokkekonstruktion
plads til endnu en klokke, og den nye er
derfor ophængt ved siden af den gamle. Den er med sin diameter på ca. 62 cm
(vægt: 140 kg) lidt mindre end den gamles
ca. 80 cm og er derfor en anelse lysere i
klangen, men smukt afstemt i forhold hertil. Gode kirkeklokker har en kerne-tone –
foruden en mængde andre ”partialtoner”
– og den nye således stemt i tonen e, som
sammen med den gamles omtrentlige c#
klinger særdeles fint sammen.
Hele projektet inkl. klokke, knebel, svingbom, ophæng, automatik og en mindre tilpasning af adgangsforholdene har kostet
ca. kr. 250.000. Menighedsrådet har af
egne midler betalt en mindre del heraf, idet
provstiet bevilgede kr. 100.000 til alle tekniske forhold, mens resten af finansieringen,
ca. kr. 130.000, kom fra Augustinus Fonden,
som sammen med et par andre fonde, har
set det som en særlig opgave at bidrage til
bevarelse af Danmarks middelalderlige kirkeklokker, og som netop derfor har doneret
til sådanne nye ”aflastningskloker”. Selve
klokken er støbt i Holland hos det 400-årige hollandske klokkestøberi Petit & Fritsen i

Roagers nye klokke bærer, som gammel tradition byder, klokkestøberens indskrift: STØBT
TIL ROAGER KIRKE ÅR 2021 AF PETIT & FRITSEN I NEDERLAND. Desuden har den en inskription, som på kirkens præst Therese Soltens forslag er hentet hos Grundtvig: LYKSALIGT
DET FOLK SOM HAR ØRE FOR KLANG HEROVENFRA.
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Asten nær Eindhoven, mens de øvrige klokkeinstallationer er foretaget af det fynske
Thomo Klokkeservice.
Søndag 16. oktober kl. 15.30 vil klokken
officielt blive indviet ved en gudstjeneste,
hvor alle er velkomne, og med deltagelse

af alle involverede parter, håndværkere og
myndigheder. Her vil klokken som nævnt
kunne høres i selskab med 700 års lyd fra
den gamle, men ellers kan den jo høres to
gange hver eneste dag, kl. 8 og 16.30 og
ved alle gudstjenester.

Den nye klokke hænger ved siden af den gamle i en konstruktion, der indgår i tagets
træværk, og derfor formentligt lige så gammel som den store klokke. Nederst ses mekanikken til kimning med den nye klokke.

Folkekirkens ca. 2.400 kirker i Danmark
disponerer over godt og vel 4.000 kirkeklokker. Heraf stammer ca. 300 fra tiden
før reformationen, bl.a. V. Vedsted kirkes
lille klokke fra ca. 1225. Den formentligt
ældst kendte kirkeklokke, der stadig ringer, finder man i Smollerup kirke mellem
Skive og Viborg. Den menes at stamme
fra det tidlige 1100-tal, og andre ca. 50

8

klokker kan ligeledes dateres til samme
århundrede. Den ældst kendte (danske)
klokke, som dog ikke længere er i brug,
er den såkaldte Hedeby-klokke, som
kan ses på Hedebymuseet og en kopi
på Klokkemuseet i Over Lerte. Den er
fra ca. 950 – og altså desværre ikke den
klokke, som kong Horik i 854 gav Ansgar
lov at ringe med.

Gudstjenester
SEPTEMBER

OKTOBER

Søndag 4. september

Søndag 2. oktober

12. søndag efter trinitatis

16. søndag efter trinitatis

9.00 Spandet TS
10.30 Hviding TS
		Høstgudstjeneste

9.00 Hviding TS
10.30 Roager TS
14.00 Mandø JH

14.00 Mandø JH
		Høstgudstjeneste
Søndag 9. oktober
Søndag 11. september
13. søndag efter trinitatis
9.00 V. Vedsted TS
10.30 Rejsby JH
		 Udendørs høstgudstjeneste
10.30 Roager TS
		Høstgudstjeneste/
		patchworkudstilling

Søndag 18. september
14. søndag efter trinitatis
10.30 Spandet TS
		Høstgudstjeneste
13.00 V. Vedsted TS
		Høstgudstjeneste
Søndag 25. september
15. søndag efter trinitatis
13.00 Rejsby
		 Torben Bramming

17. søndag efter trinitatis
9.00 Spandet TS
10.30 V. Vedsted TS
10.30 Rejsby JH

Søndag 16. oktober
18. søndag efter trinitatis
14.00 V. Vedsted TS
		Konfirmandgudstjeneste
15.30 Roager TS
		Klokkeindvielse

Søndag 23. oktober
19. søndag efter trinitatis
9.00 Spandet TS
10.30 Hviding TS

Søndag 30. oktober
20. søndag efter trinitatis
17.00 Rejsby JH
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Gudstjenester fortsat
NOVEMBER
Søndag 6. november
21. søndag efter trinitatis
Allehelgen

11.00 Hviding TS
11.00 Rejsby JH

Onsdag 23. november
19.00 Hviding TS
		Jagtgudstjeneste

10.30 Roager TS
12.00 Spandet TS

Søndag 27. november

14.00 Rejsby JH

1. søndag i advent

17.00 Hviding TS

9.30 V. Vedsted JH

19.00 V. Vedsted TS

11.00 Mandø JH

Søndag 13. november

DECEMBER

22. søndag efter trinitatis

Søndag 4. december

Allehelgen

2. søndag i advent

9.30 V. Vedsted TS
11.00 Spandet TS

9.30 Rejsby JH
9.30 Hviding TS
11.00 Spandet TS

Søndag 20. november
Sidste søndag i kirkeåret
9.30 Roager TS
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TS: Therese Solten
JH: Jørgen Hanssen

Døbte
Begravede og bisatte
Vester Vedsted
Tove Wiwe Selig
Jette Lyngbak Hansen
Søren Anker Dehn
Sten Ove Bro Vedstesen (Skt. Katharine)
Marie Bork
Hviding
Ketty Thyssen
Anders Marinus Christensen
Anna Nygaard
Rejsby
Stig Martin Mortensen
Aage Freudendahl
Dorathea Margrethe Petersen
Roager
Thomas Thaisen
Anni Kirstine Sandersen
Stephen Moore (Ribe Kapel)

Vester Vedsted
Annabelle Tulle Wollsen
Noella Olsen
Emil Hoffmeyer-Jørgensen
Karen Marie Hoeg Beck
Johanne Rahr Stokbæk
Marius Kulmback Andersen
Hviding
Sigurd Bjerggaard Worm
Lea Borch Stenderup
Roager
Viktor Seerup Aaskov
Emily Esmann Pedersen Krell
Spandet
Valdemar de Jong Bjerg
Signe Cathrine Hermann Larsen
Mai Jensen Gregersen

Spandet
Christine (Didde) Pedersen

Viede og velsignede
Vester Vedsted
Maria og Thomas Jørgensen Skovgaard
Spandet
Maria Skardhamar Gry og Michael
Christensen
Camilla Hermann Larsen og Kim Larsen
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Afsender: Vester Vedsted Sogn, Sdr. Kirkevej 20, V. Vedsted, 6760 Ribe

Kontakt
Præster:
Therese Solten
Vester Vedsted – Hviding – Roager – Spandet
tlf. 23 29 70 20 mail: tebs@km.dk
Jørgen Hanssen
Rejsby (Mandø)
tlf. 23 34 33 34 mail: joha@km.dk
Præstesekretær Karsten Eskildsen
tlf. 24 20 19 97 mail: kses@km.dk
Kordegn Alice Lund Madsen
tlf. 40 50 10 11 mail: allm@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
Preben B Jørgensen tlf. 42 75 13 47

Roager
Keld Andersen tlf. 24 29 06 71
Spandet
Lene Hjort Karkov tlf. 21 43 42 49

www.vadehavspastoratet.dk

www.gte.dk

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

