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En ny og dejlig dag

Dette citat fra Sebastians sang virker op-
lagt at sætte som overskrift for dette num-
mer af kirkebladet. I hvert fald kan man her 
læse om flere gode dage, vi allerede har 
haft, i forbindelse med sognepræst Mari-
anne Elneff Bertelsens tiltrædelse i Vade-
havspastoratet. Forude venter foråret og 
hverdagen med en række af nye, dejlige 
dage, hvor vi skal dele alt det almindelige, 
svære og højtidelige som livet er, når det 
rammes ind af kirkens gudstjenester og 
handlinger. 
I forbindelse med Mariannes tiltræden, ta-
ger vi også afsked med nogle af dem, der 
har bistået os indtil nu. Der skal derfor lyde 
en stor tak til præst Jørgen Hanssen, som 
samvittighedsfuldt har varetaget gudstje-
nester og kirkelige handlinger i pastoratet, 
primært i Rejsby og på Mandø. Også tak til 
Karsten Eskildsen som har udført en række 
sekretæropgaver, hvoraf implementerin-
gen af et nyt fælles digitalt kalendersystem 
vil være Vadehavspastoratets præster, me-
nighedsråd og personale til varig gavn.  
En ny og dejlig dag kunne også være en 
omskrivning af påskens budskab. Påske-
morgen indvarsler ikke alene én ny og dej-
lig dag, men et helt nyt liv i opstandelsens 
lys. Påsken er derfor den kristne kirkes 

vigtigste højtid, og det markerer vi med 
en vifte af forskelligartede gudstjenester. 
I tilgift til de traditionelle søndagsgudstje-
nester og højmesser holder vi således også 
aftengudstjeneste, meditativ musikandagt 
og fælles gudstjenester med mulighed for 
en tænksom forårsvandring mellem kirker-
ne. 
Dette skulle gøre det muligt at følge forlø-
bet gennem alle påskens dage (i forskellige 
kirker) eller komme til en gudstjeneste hist 
og her efter mulighed og behov. Alle tider 
fremgår af gudstjenesteoversigten i dette 
blad.
Til foråret hører også årets konfirmationer 
– vi glæder os til fire konfirmationsgudstje-
nester i år og ønsker, at det må blive en ny 
og dejlig dag for konfirmanderne og deres 
familier! Samtidig varsler vi med dette blad 
nye konfirmationsdatoer fremover i pasto-
ratets ene distrikt.
Konfirmation er en fejring og bekræftelse 
af dåben. Marianne skriver i dette blad om 
dåbens betydning, sådan som den kommer 
til udtryk ved forskellige typer gudstjene-
ster.

Med ønsket om et blomstrende forår  
i kirker og sogne, sognepræsterne  

Marianne E. Bertelsen og Therese Solten
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Marianne E. Bertelsen (th.) fotograferet på indsættelsesdagen i V. Vedsted 
sammen med domprovst Morten Fester Thaysen og kollega Therese Solten

Den 31. januar 2023, blev Marianne ved Bi-
skop Elof Westergård ordineret i Ribe Dom-
kirke ved en smuk og højtidelig gudstjeneste.
Den 5. februar 2023 blev Marianne ved 
Domprovst Morten Fester Thaysen indsat i 
Vadehavspastoratet i V. Vedsted Kirke. Hun 
fik ved begge lejligheder kloge og vise ord 
med på vejen og ved hendes indsættelse 
fik hun menighedens fulde opmærksom-
hed ved en fremragende prædiken.
Tak til de ca. hundrede gæster, der var mødt 

op for at byde Marianne og hendes familie 
velkommen. Det blev en stor og festlig dag 
i pastoratet, med taler, sang og hygge.
Også tak til sognepræst Therese B. Sol-
ten, der med stor kyndighed har varetaget 
mange ekstra opgaver i pastoratet i den 
mellemlæggende tid.
Mariannes kontaktoplysninger findes ba-
gerst i kirkebladet.

Menighedsrådene for  
Vester Vedsted-Hviding og Mandø sogne

Velkommen til vores ny sognepræst 
Marianne Elneff Bertelsen

Vil du modtage 
Vadehavspastoratets 
nyhedsbrev?
Vi kender det alle: Det nye kirkeblad bliver kigget igennem, og der er flere arrange-
menter og gudstjenester vi finder interessant og som vi gerne vil huske. Men da kir-
kebladet strækker sig over 3 måneder, glemmer man ofte, hvad man havde besluttet 
at deltage i. Vi tilbyder derfor at sende dig et nyhedsbrev på din mail ca. 1 gang 
pr. måned Vil du gerne huskes på vores arrangementer, så send din mailadresse til 
ingazr@outlook.dk

Vh Inga Rauschenberg, V. Vedsted - Hviding Menighedsråd
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Det sker i sognene

ROAGER 
Salmebroderi tirsdage i lige uger kl. 14-16 
Vi broderer salmevers og billedsprog på li-
vet løs. Værket vokser, og vi kan sagtens 
være flere, det er ikke for sent at melde sig 
til! Vi mødes hver anden tirsdag i sognelo-
kalet ved siden af Roager kirke (Roagervej 
396B).

HVIDING
Sangaften onsdag 15.3  
kl. 19.00
Ledsaget af organist Niels Christian Nielsen 
synger vi os videre gennem salmebogen 
’100 salmer’. Der bydes på en kop kaffe un-
dervejs, og kirkesanger Anne synger et par 
soloer. Vi slutter af med sangønsker. Kom 
og syng med og lær flere af de nye, gode 
salmer at kende!

ROAGER
Søndag 19.3 kl. 11.00 
Konfirmandgudstjeneste
Konfirmandgudstjeneste betyder ikke, at 
det kun er for konfirmander! Alle er vel-
komne til denne gudstjeneste, som konfir-
manderne medvirker til at afholde sammen 
med begge præster. Kom og vær med - og 

find ud af, hvad der bliver mere af, jo mere 
man deler det!

REJSBY 
Torsdagstræf 23.3 kl. 10.00
Ved forårets første torsdagstræf får vi be-
søg af Marianne E. Bertelsen, Vadehavspa-
storatets nye præst, som vil give os et ind-
blik i, hvad der optager hende som præst 
og menneske. Som sædvanligt nyder vi et 
rundstykke, en kop kaffe og en hold snak.

SPANDET
Skærtorsdag 6.4 kl. 17.00  
Aftengudstjeneste 
og påskemiddag

Efter aftengudstjenesten i Spandet, hvor vi 
hører om Jesu sidste måltid med sine di-
sciple, spiser også vi et påskemåltid sam-
men. Ønsker man at deltage i spisningen, 
er der tilmelding hertil hos Heidi Kjær (ger-
ne sms) på tlf. 61 68 53 20 senest torsdag 
30.3.

REJSBY
Langfredag 7.4 kl. 19.00 
Musikalsk andagt
I Vadehavspastoratet holder vi, som det er 
blevet tradition, musikalsk andagt fredag 
aften. Der er tale om en enkel og stem-
ningsmættet gudstjeneste, hvor musik, 
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sang og ord på skift reflekterer Langfre-
dags begivenheder: Jesu korsfæstelse og 
død. I år medvirker begge pastoratets præ-
ster ved gudstjenesten i Rejsby kirke.

SPANDET
Påskelørdag 8.4 kl. 22.00  
Gudstjeneste
”I Kvæld blev der banket på Helvedes port” 
skal vi synge, når vi mødes til gudstjeneste 
i Spandet Kirke sent påskelørdag aften. Vi 
befinder os midt mellem Jesu gravlæggelse 
og opstandelse, og som ved ethvert døds-
fald, er vi her mellem Langfredag og Påske-
morgen sat på pause mellem sorgens lam-
melse og håbets fremspiring. Men mens vi 
føler, alt er gået i stå, arbejder Jesus for os 
i det skjulte: Han drager til dødsriget for 
at sikre sig, at ingen, hverken levende eller 
døde skal være foruden frelsens mulighed. 
Kom og vær med til denne særlige gudstje-
neste i Spandet!

HVIDING - REJSBY
2. påskedag 10.4 Hviding  
kl. 9.00 og Rejsby kl. 10.30  
Pilgrimsvandring og 
familiegudstjeneste
Et par af Jesu disciple var så uheldige, at 
de ikke havde oplevet Jesu opstandelse. 
Opgivende og modløse begav de sig på en 
vandring ud af byen. Men på vejen skete 
der noget, der forandrede deres liv og sind. 
Kom og hør, hvad det var, og gå selv med 
på en overkommelig pilgrimsvandring fra 
Hviding til Rejsby 2. Påskedag: Vi begynder 
med en kort andagt i Hviding kirke, hvoref-
ter vi begiver os mod Rejsby.  Her runder vi 
fortællingen af ved en familievenlig guds-
tjeneste i kirken, inden der er kirkekaffe 
og æggejagt på kirkegården for børn og 
barnlige sjæle. Det er naturligvis muligt at 
deltage i dele af dagens program. 

Joakim Skovgaard: Kristus i de dødes rige (1891-94) © Statens Museum for Kunst

Fortsættes på side 8.
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dato Dag / tekst Hviding V. Vedsted Mandø Rejsby Roager Spandet

5.3 2 s i fasten, 
Den kanaanæiske kvinde

11.00 TS 9.30

12.3 3 s i fasten, 
Jesus og Beelzebul

9.30 11.00 11.00 9.30

19.3 Midfaste, Bespisningsunderet 11.00 Fælles gudstjeneste m 
konfirmanderne, TS og MB

26.3 Mariæ bebudelse
NB Sommertid begynder

9.00 10.30 9.00 10.30

2.4 Palmesøndag,
Indtoget i Jerusalem

9.00 10.30 MB
Påskedugen rulles ud

6.4 Skærtorsdag, Nadveren 10.30 TS 17.00 
> Påskemiddag 

7.4 Langfredag, 
Jesu korsfæstelse og død

19.00 Musikandagt, Jesu 
korsord, TS og MB

8.4 Påskelørdag, 
Nedfarten til dødsriget

22.00 

9.4 Påskedag, 
Jesu opstandelse

9.00 10.30 9.00 10.30

10.4 2. Påskedag, 
Vandringen til Emmaus

9.00 
Tanke-gang til Rejsby 

10.30 
> Kirkekaffe og æggejagt 

16.4 1 s e påske, 
Den vantro Thomas

10.30 Konfirmation 10.30 9.00

23.4 2 s e påske, 
Den gode hyrde

10.30 Konfirmation 

30.4 3 s e påske,
Jesu bortgang

 10.30 15.00 Andagt m 
forårsstemning

9.00 10.30

4.5 Danmarks Befrielse 19.30 
4.maj gudstjeneste
> Hveder og kaffe

5.5 Bededag,  
Johannes Døber i ørkenen

17.00 MB 10.30 
Konfirmation

6.5 Lørdag efter Bededag 10.30
Konfirmation

7.5 4 s e påske, Talsmandens gerning 9.00 10.30 10.30

14.5 5 s e påske, Bøn i Jesu navn 10.30 TS 9.00

18.5 Kristi Himmelfart, Discipeludsendelse 9.00 10.30 MB

21.5 6 s e påske, 
Verdens had

10.30 9.00 9.00

28.5 Pinsedag, 
Talsmanden

7.00 Pinsesolandagt 10.30 9.00 10.30

29.5 2 Pinsedag, 
Guds søn sendt til frelse fra mørket

- 9.00 TS 11.00 > Grill og fællessang 
på præstegårdsjorden

Gudstjenester marts – maj 2023
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Glæd dig til…
- En spændende konkurrence, vi udskriver i sommernummeret af kirkebladet.
- Kirkefestival i Spandet til efteråret (16.-17. september)

Redaktionen af kirkebladet modtager meget gerne fotos af vores kirker og 
motiver af de skønne områder omkring dem. Er der personer på billederne, skal 
disse have givet deres samtykke til, at billedet offentliggøres. Send dit foto 
(jpeg) sammen med fotografens navn til Therese: tebs@km.dk

REJSBY 
Befrielsesgudstjeneste 
Torsdag 4. maj kl. 19.30

I år falder 4. maj sammen med Bededags 
aften. I Rejsby kirke tænder vi traditionen 
tro lys og markerer dagen for Danmarks 
befrielse 1945 og beder for dem, der i vor 
tid lever i krigens skygger. Gudstjenesten 
begynder kl. 19.30, bagefter byder menig-
hedsrådet på kaffe og hveder. Alle er vel-
komne! 

HVIDING
Pinsedag 28.5 kl. 7.00 
Morgensang i pinsesol 
I den tidlige morgenstund mødes vi på Hvi-
ding Kirkegård og hilser pinsesolen med 
morgensang, inden vi holder andagt i kir-
ken.

REJSBY 
2. Pinsedag 29.5 kl. 11.00
”Naturen holder pinsefest” og det gør vi 
også i Rejsby 2. Pinsedag, hvor vi fejrer 
pinsegudstjeneste i kirken, og forsætter 
til folkegavn og -glæde med fællessang og 
grillpølser på præstegårdsjorden. Medbring 
gerne tæppe eller klapstol. Alle er velkomne! 

ROAGER 
Søndag 4.6 kl. 11.00 
Friluftsgudstjeneste
I forbindelse med idrætsugen holder vi tra-
ditionen tro gudstjeneste under åben him-
mel på Stadionpladsen. 

SPANDET 
Søndag 25.6 kl. 11.00 
Familiegudstjeneste i det 
fri – ved FDF’s kredshus
På grunden ved kredshuset fejrer FDF 
Spandet-Roager deres 40 års jubilæum 
med fest og aktiviteter. Dagen indledes 
med friluftsgudstjeneste for store og små 
kl. 11.00. Alle er velkomne!

Fortsat fra side 5.

Henry Heerup (1946): Befrielsen og Freden, 
© Asger Jorn Museet i Silkeborg
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Konfirmation 2023
Telegrammer og hilsener kan afleveres på dagen for konfirmationen  
fra kl. 9.00 i våbenhuset, i Vester Vedsted dog i sognehuset.

Vester Vedsted 16.4  
(1 s e påske) kl. 10.30
Anine Louise Julius Blomgreen
Bastian Brink Lykou
Frida Frederiksen Gammelgaard
Isabella Gabelgaard
Jeppe Beyer Knudsen
Laura Anne Hunderup
Luna My Bilgaard Boysen
Thea Bjødstrup Bekker Madsen
Thea Ring

Hviding 23.4 (2 s e påske) kl. 10.30
Asger Midtgaard Clausen
Christiane Toemtong Buje Johansson
Ionathan Grejsen Sørensen
Lukas Helmert
Mathias Asberg Thomsen
Marcus Asberg Thomsen
Noah Rosendahl Nørsten
Thea Skjold
Thor Outzen Beck Kristensen
Joshua William Martens Wollsen
Astrid Jordt Stokholm

Roager 5.5 (Bededag) kl. 10.30
Caroline Heckmann Høy
Gustav Leth Culmsee Jensen
Jeppe Mikkelsen Thuesen
Rasmus Løbner Holdt 

Spandet 6.5 (lørdag e. Bededag) kl. 10.30
Laura Jacewics Bech
Peter Wodstrup 

Konfirmationsdatoer 2024  
- og fremover
Foranlediget af regeringens forslag om at 
afskaffe Bededag som helligdag har menig-
hedsrådet i Spandet-Roager sammen med 
menighedsrådet i Rejsby besluttet at fast-
sætte nye datoer for konfirmation i sogne-
ne. Vi ved i skrivende stund ikke, hvorvidt 
forslaget går igennem, men for at være fri 
af denne og lignende fremtidige politiske 
dagsordener OG for at skabe ens forhold 
for de børn fra Vadehavspastoratet, der 
går i samme skole, har vi valgt at ændre 
konfirmationsdatoerne i sognene. Med 
denne plan sikrer vi også, at længden af 
perioden med konfirmationer ikke stræk-
ker sig ud over en måned, hvilket både må 
være at foretrække for konfirmanderne og 
er en fordel af hensyn til planlægningen 
af øvrige gudstjenester i pastoratet. De 
gældende datoer for konfirmation i Vade-
havspastoratet vil derfor fra og med 2025 
være som følger:
Vester Vedsted: 1. s e påske 
Hviding: 2. s e påske 
Roager: 3. s e påske
Spandet: 4. s e påske
Rejsby: 3. lørdag efter påske

For 2024 gælder, at for så vidt Bededag 
forbliver en helligdag, gennemføres kon-
firmationerne i Roager og Spandet i 2024 
som hidtil, dvs. Bededag i Roager og lør-
dag efter Bededag i Spandet. Kommer re-
geringen derimod igennem med forslaget 
om at sløjfe Bededag som helligdag, så vil 
de nye konfirmationsdatoer gælde allerede 
fra 2024, hvilket betyder, at der vil være 
konfirmation i Roager 3 s e påske (21.4.24) 
og i Spandet 4 s e påske (28.4.24). Konfir-
mation i Rejsby finder i 2024 sted 3. lørdag 
efter påske (20.4.24).
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“Lad os tale om det frit”
Således lyder det i Ebbe Kløvedal Reichs 
Danskerne findes i mange modeller, og så-
ledes håber jeg, at vi i Vadehavspastoratet 
kan tilgå diskussionen om det stigende an-
tal dåbsgudstjenester på lørdage. Der findes 
mange meninger om, hvorvidt de såkaldte 
lørdagsdåb er en beklagelig udvikling, et 
traditionstab, eller en ny mulighed for, at 
kirken kan møde børnefamilierne i øjenhøj-
de. Ingen af disse meninger er mere rigtige 
end andre. Ønsker vi en konstruktiv samtale 
om dåbens plads i sognets kirkeliv, mener 
jeg derfor, at det godt kan svare sig at ka-
ste lidt lys over de forskellige perspektiver 
på denne sag. Dette vil jeg hermed forsøge.

Man holder da dåb 
om søndagen
I Folkekirken er det tradition, at dåben 
finder sted som en del af søndagens høj-
messe. Dåben i den tidlige oldkirke fandt 
dog sted om lørdagen. Påskelørdag om af-
tenen for at være helt præcis. Senere blev 
dåben en handling, der kunne udføres hele 
året. I middelalderen var det almindeligt, at 
jordemødre i kirkeligt regi døbte barnet i 
hjemmet, og det er først med Grundtvig, at 

dåben i Danmark rykker fast ind i sønda-
gens højmesse.  

Indlemmelse i den 
kristne menighed
Mange oplever, at dåben som et led i søn-
dagens højmesse tydeliggør en af dåbens 
centrale og meget smukke betydninger, 
nemlig den at barnet ved dåben indlemmes 
i den kristne kirke. 
De mennesker, der deltager i gudstjenesten 
omkring dåben, bliver det menneskelige ud-
tryk for det kristne fællesskab. Det betyder, 
at uanset om disse mennesker befinder sig 
i kirken på en søndag og er vant til at kom-
me i kirken, eller de på den anden side ikke 
kommer så ofte i kirken og udelukkende er 
mødt op for at tage del i lørdagens dåbs-
gudstjeneste, så er de alle tilstede som en 
del af den kristne menighed i bred forstand.

Er det ikke bare, fordi  
folk vil holde en stor fest?
Mange finder det praktisk at få deres børn 
døbt ved en dåbsgudstjeneste om lørda-
gen, da det giver gode muligheder for at 
samle familie og venner omkring fejringen 
af dåben. Her kunne man indvende, at de 

Ord til tiden:
Med favnen fuld af kærlighed vi mødes 
– både lørdag og søndag!
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Begravede og bisatte
Hviding
Kristian Korsholm Enevoldsen
Grethe Elisabeth Christensen
Anna Kathrine Kjems Worm

Mandø
Erik Hjort Andersen 

Vester Vedsted
Inge Lise Johansen
John Jensen
Jens William Laugesen

Spandet
Svend Nissen

Døbte
Roager 
Freja Quebec Gjerlevsen
Elias Simonsen Fruth
Klara Remfeldt Pedersen
Charlie Ebsen Laxy

Viede
Spandet
Zenia og Jacob Fjord Prüsse

Fra og med næste nummer af kirkebladet bringer vi ikke længere oplysninger her i 
bladet om de kirkelige handlinger i pastoratet. Vi ved, at mange har været glade for 
herigennem at kunne følge med i slægternes gang, men faktum er, at tiden (læs: 
reglerne) er løbet fra at offentliggøre personlige oplysninger på denne måde.

store dåbsfester bliver udtryk for en tilta-
gende individualisme, der tager fokus fra 
det afgørende ved dåben; selve dåbshand-
lingen i kirken. Jeg forstår bekymringen. 
Når man står ved døbefonten og ser foræl-
dre, faddere og bedsteforældre i øjnene, så 
er man dog ikke i tvivl om, at her sker noget 
særligt. Her bliver vi rørt af Ånden, af Gud. 
Måske fortaber den følelse sig senere i 
gavebord og pastelfarvede balloner. El-
ler også så bæres den videre i hjertet hos 
dem, der var med i kirken den dag. Lørdag 
eller søndag.

Dåb i Vadehavspastoratet
Det er muligt at få sit barn døbt ved alle de 
søndagsgudstjenester, der finder sted på 
tværs af pastoratet. Herudover henvender 
et stigende antal forældre sig med ønske 
om, at få deres lille barn døbt ved en dåbs-
gudstjeneste om lørdagen. Derfor har vi i 
Vadehavspastoratet besluttet at dedikere 
en række lørdage til netop dåbsgudstjene-
ster. Datoerne for disse lørdage vil være at 
finde på pastoratets hjemmeside (vade-
havspastoratet.dk).

Sognepræst Marianne Elneff Bertelsen



Afsender: Vester Vedsted Sogn, Sdr. 

Kirkevej 20, V. Vedsted, 6760 Ribe

Kirkebil 
Vester Vedsted og Hviding:  
Esbjerg Taxi tlf. 75 14 45 00.  
Opgiv kontonummer: 3790 samt 
opsamlingssted og destination.

Ved behov for kirkebil til en af pastoratets 
øvrige kirker, kontakt venligst præsten.

www.vadehavspastoratet.dk
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Kontakt 
Vadehavspastoratets præster:
Marianne Elneff Bertelsen (kbf.),  
Vester Vedsted, Hviding og Mandø
Sdr. Kirkevej 20, Vester Vedsted
Tlf. 75 44 50 25   maeb@km.dk
(mandag er fridag)

Therese Solten, Spandet, Roager og Rejsby
Tlf. 23 29 70 20   tebs@km.dk
(mandag er fridag)

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

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

Roager
Keld Andersen  tlf. 24 29 06 71

Spandet
Kontakt graver Keld Andersen, Roager


