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1. TILBAGE TIL HVERDAGEN

Sommeren nærmer sig sin afslutning, ef-
teråret står for døren … og når det næste 
nummer af Vadehavspastoratets kirkeblad 
er blevet omdelt, vil supermarkedernes va-
reudbud allerede bære synligt præg af den 
kommende jul. Det er utroligt, så hurtigt 
tiden går.

Tiden efter pinse og indtil ca. slutningen 
af august er kirkeligt set en stille periode. 
Det er en tid, hvor folk går i haven, tager i 
sommerhus, rejser på ferie, lader op – og 
hvor kirken danner ramme om søndags-

gudstjenester og den lejlighedsvise vielse 
og ikke så meget andet. Fra og med sen-
sommeren går hverdagen så i gang igen, 
og den kirkelige aktivitetskalender bliver 
mere omfangsrig.

Til september skal en ny konfirmandår-
gang begynde at gå til konfirmationsfor-
beredelse. (Skulle der fortsat være familier 
derude, som ønsker konfirmation i Vade-
havspastoratet i 2020, men som ikke har 
modtaget brev derom, bedes de snarest 
muligt rette henvendelse til præsterne!) Li-

Vester Vedsted Kirke set fra øst en morgen i slutningen af juli – med andre ord mens det 
endnu var sommer (og ferietid)
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geledes i september vil høsten blive fejret 
med høstgudstjenester i alle pastoratets 
kirker.

Sidenhen følger en anden af kirkeårets 
traditioner: de årlige allehelgensgudstjene-
ster, som ligger i slutningen af oktober og 
begyndelsen af november. I den sidste uge 
af november – i dagene op til første søn-
dag i advent – er det tid for et nyt hold mi-
nikonfirmander til at gå til undervisning hos 
Therese i Roager. Og derefter … ja, deref-
ter vil vi være gået ind i december, og hvad 
der sker til den tid, må det næste nummer 
af kirkebladet vise.

Efterårets arrangementer skal dog lige 
have yderligere et par ord med på vejen; 

for i år vil vi nemlig – for første gang her i 
Vadehavspastoratet – forsøge os med ba-
bysalmesang. Nøjagtig hvornår dette for-
løb starter op, står endnu hen i det uvisse 
– vi håber det bliver i løbet af efteråret, 
forudsat at et passende antal familier viser 
interesse.

Og dertil kommer så sangaftener, sal-
mestafet og forklaringsgudstjeneste – og 
alt det andet, som man kan læse mere om 
på de kommende sider.

Med ønske for alle om en god tilbageven-
den til hverdagen og et godt efterår, 
sognepræsterne Therese Solten og Michael 
H.N. Nielsen

2. DET SKER I SOGNENE
ALLE SOGNE

Høstgudstjenester

Traditionen tro holder vi høstgudstjeneste 
i alle Vadehavspastoratets kirker i løbet af 
september måned. Hver enkelt gudstjene-
ste vil blive efterfulgt af en let servering. 
Tidspunkter fremgår af gudstjenesteover-
sigten.

VESTER VEDSTED

Onsdag d. 18. september 
kl. 19.00 – Sangaften

Der inviteres til sangaften i Vester Vedsted 
Kirke. Organist Niels Christian Nielsen spil-
ler, mens vi synger såvel salmer som høj-
skolesange. Der sluttes af med kaffe og 
lidt at spise til. Alle er velkomne.



4

ALLE SOGNE

Babysalmesang

Som noget nyt vil vi gerne tilbyde baby-
salmesang i Vadehavspastoratet. Interes-
serede bedes derfor tage kontakt til en af 
præsterne.
Bemærk: Holdet bliver kun oprettet, hvis 
der er et passende antal tilmeldinger.

REJSBY

Onsdag d. 9. oktober  
kl. 19.00 – 
Vadehavspastoratets 
salmestafet
Vadehavspastoratets salmestafet fortsæt-
ter. Denne gang mødes vi i Rejsby Kirke. 
Kom og syng med – jo flere vi er, jo bedre!

REJSBY

Søndag d. 27. oktober  
kl. 12 – Menighedsmøde
Rejsby menighedsråd indbyder sognets be-
boere til menighedsmøde. Efter gudstjene-
sten samles vi i graverbygningen til kaffe. 
Her vil menighedsrådet vil aflægge rapport 
om deres arbejde og kirkens økonomi.

ALLE SOGNE

Allehelgensgudstjenester
Alle helgen er for mange blevet en kær-
kommen lejlighed til at samles og mindes 
de kære, man har mistet. Vi holder derfor 
mindegudstjeneste for vore døde i alle 
Vadehavspastoratets kirker (se datoer og 
tidspunkter i gudstjenesteoversigten). 
Navnene på de mennesker, der er døde i 

de enkelte sogne i løbet af det seneste år, 
vil blive læst op i forbindelse med gudstje-
nesterne. Efterfølgende serverer vi en kop 
kaffe.

SPANDET

Tirsdag d. 5 november  
kl. 19.30 – Menighedsmøde
Spandet sogns beboere indbydes til menig-
hedsmøde i Forsamlingshuset. Menigheds-
rådet vil her fortælle om igangværende ar-
bejder ved kirken og om kirkens økonomi. 

ROAGER

Tirsdag d. 12. november 
kl. 19.00 - Højskoleaften 
Kom og vær med til en hyggelig aften, hvor 
der vil være lille oplæg til eftertanke og lej-
lighed til at få sunget et væld af gode san-
ge fra Højskolesangbogen.

HVIDING

Onsdag d. 13. november  
kl. 19.00 – Jagtgudstjeneste
I samarbejde med Hviding Sogns Jagtfor-
ening og de lokale jagthornsblæsere afhol-
des der jagtgudstjeneste i Hviding Kirke, 
som vil være pyntet op i dagens anledning. 
Der indledes med fakkeltog op til kirken; 
selve gudstjenesten begynder kl. 19. Efter 
gudstjenesten vil jagtforeningen diske op 
med lidt at spise i sognegården i Vester 
Vedsted. Alle er velkomne.

ALLE SOGNE

Uge 48 - Minikonfirmander 
Vinterens forløb for minikonfirmander 
(børn i 3. klasse) finder som sædvanligt 
sted i ugen op til første søndag i advent. Vi 
mødes til kreasjov, leg og historiefortælling 
mandag d. 25 - fredag d. 29. november kl. 
14-16, og afslutter med familiegudstjene-
ste søndag d. 1. december. Det foregår i 
Roager ved sognepræst Therese Solten.
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3. NYT FRA SOGNENE
VESTER VEDSTED – HVIDING

Kirkegårdenes tilstand
Kirkegårdene i Vester Vedsted og Hviding 
har været hårdt ramt af tørken i både 2018 
og 2019. Det har sat sit præg på græsplæ-
ner og hække. Derudover er især buksbom-
hækkene i Hviding ramt af sygdom. Vi er i 
gang med isåning og omlægning af græs. 
Udskiftning af hække sker også hurtigst 
muligt. Buksbommene udskiftes med nog-
le mere hårdføre planter i det tempo, de 
nye planter kan skaffes. Vi håber, der er 
forståelse for, at der kan gå nogen tid, in-
den kirkegårdene igen har det udseende, 
man kunne ønske.

HVIDING

Hendes Majestæt 
Dronningen på besøg 
i Hviding Kirke 
Mandag den 29. juli, aflagde Hendes Ma-
jestæt Dronningen sammen med en grup-
pe veninder et privat besøg i Hviding Kir-
ke. Menighedsrådet for Vester Vedsted og 
Hviding sogne var repræsenteret ved kir-
keværge Thure Worm og menighedsråds-
formand Jens P. Korsholm Andersen, der 
tog imod majestæten sammen med kirkens 
graver og sognepræst Therese Solten (sog-
nepræst Michael H.N. Nielsen havde ferie).

Hendes Majestæt fik selvsagt også frem-
vist kirkerummet, med vægt på det nye an-

Hendes Majestæt Dronningen og veninderne foran Hviding Kirke. Menighedsrådsformand 
Jens P. Korsholm Andersen fortæller hendes Majestæt om kirkens ophav. 
Foto: Simon Melbye Andersen
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tependium (alterbordsforhæng) samt det 
nyligt overståede renoveringsarbejde af 
kirkens loftsmalerier. Majestæten var me-
get interesseret og imponeret over kirken 
og dens historie.

Forud for besøget i Hviding, havde Maje-
stæten besøgt Vadehavscenteret i Vester 
Vedsted. Besøget i Hviding varede cirka en 
time.

Kirkeværge Thure Worm forklarer Hendes Majestæt om loftsrenoveringsprojektet.  
Foto: Simon Melbye Andersen
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4. ORD TIL TIDEN
Sandheden behøver intet forsvar – eller gør den?

For nylig faldt jeg tilfældigt over det oven-
stående billede på internettet et sted. Lig-
nende billeder – med et opløftende citat 
overlejret over et fotografi af noget pænt 
(som regel et landskab og/eller en solop-
gang) – findes i hobetal på nettet, hvor de 
er blevet til den digitale tidsalders svar på 
de citater, der i gamle dage stod trykt på 
GaJol-pakkerne. (Muligvis står der stadig-
væk citater på GaJol-pakkerne. Jeg ved det 
ikke, da jeg aldrig køber GaJol’er.)

På lige præcis dette billede står ordene: 
“The truth needs no defense.” Oversat til 
dansk: “Sandheden behøver intet forsvar.” 
Underforstået: Sandheden er selvindlysen-
de.

Det kunne jo være dejligt, hvis det var så-
dan. Det er dejligt at forestille sig, at det er 
sådan: at når man ser eller hører eller på 
anden måde kommer i berøring med noget, 
som er sandt, så vil man med det samme 
og uden, at der er den mindste tvivl i éns 
sind, genkende det som værende sandt. 
Det er dejligt at forestille sig, at andre vil 
have det på samme måde; for så vil man 
kunne nå til enighed uden, at det er nød-
vendigt med en masse diskussion først.

Sådan er det bare ikke. Ikke ret tit, i hvert 
fald. Vi lever i en verden, hvor der kun er 
meget, meget få ting, som alle kan blive 
enige om, er sande: Jorden kredser rundt 
om solen, dét er der ikke megen uenighed 
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om; og to plus to er fire, og sort slanker. Alt 
andet er til debat. Vi har retssager, hvor der 
er et nævningeting og en anklager og en 
forsvarer og vidner, der skal afhøres – og 
vi har et Folketing, hvor stort set alt, hvad 
der er oppe at vende, bliver gjort til gen-
stand for endeløs diskussion (og hvor der 
er kampvalg om mandatfordelingen hvert 
fjerde år) – fordi sandheden ikke er selv-
indlysende. Den har brug for et forsvar. Og 
dét ved alle godt, og derfor ender det ofte 
med, at de uenige parter står med hver de-
res sandhed på hver deres side af et me-
taforisk hegn og kappes om, hvem af dem 
der kan forsvare sin sandhed mest højlydt 
– for sådan fungerer det også meget ofte 
her i verden: Hvis man ikke kan overbevise 
modparten, kan man i det mindste overdø-
ve dem.

For to tusind år siden (rundt regnet) le-
vede der en mand ved navn Jesus af Naza-
ret – så meget er de fleste enige om. Og 
da Jesus var i begyndelsen af trediverne, 
begyndte han at rejse rundt og prædike 
– og han fik disciple. I Johannesevangeliet 
kap. 1 fortælles det, hvordan Jesus mød-
te nogle af sine disciple, og om, hvordan 
det gik til, at de besluttede sig for at følge 
ham. Det interessante er, at disciplene på 
daværende tidspunkt endnu ikke havde set 
ham udføre nogen mirakler. De havde må-
ske nok hørt andre fortælle, at han var no-
get særligt, men de havde ikke personligt 
været vidner til noget, der beviste det. Når 
man præsenteres for en utrolig beretning, 
men uden at have set beviser på, at den er 
sand, er der grundlæggende to ting, man 
kan gøre: Man kan afvise den, dvs. stemple 
den som usand – eller man kan vælge at 
tro på, at den er sand. De første disciple 
valgte det sidste. De valgte at følge Jesus, 
selvom de ret beset ikke vidste, om dét, de 
havde hørt om ham, var sandt eller ej.

Deres situation på det daværende tids-
punkt minder i grunden ret meget om den 
situation, vi befinder os i i dag. På den tid, 
hvor Jesus levede, gik der en masse om-
rejsende prædikanter rundt nede i Mellem-
østen, og en stor del af dem påstod om 

sig selv – eller andre påstod om dem – at 
de var Messias, Guds udvalgte. En stor del 
af dem har formodentlig haft disciple, folk, 
der fulgte dem – i vekslende antal, selv-
følgelig. Hvem af disse omrejsende prædi-
kanter der talte sandt, var – set med sam-
tidens øjne – i høj grad til debat. Det var 
formodentlig i nogen grad et spørgsmål 
om, hvem af dem der var mest veltalende, 
mest karismatisk … og slet og ret om, hvem 
der kunne larme mest. Og så var det selv-
følgelig et spørgsmål om den enkeltes tro.

Hvad var det så ved lige præcis Jesus, 
som gjorde, at han i sin samtid havde så 
stor overbevisningskraft, og at beretnin-
gen om lige præcis ham viste sig at være så 
langtidsholdbar? Hvad var det ved lige præ-
cis Jesus, som gjorde, at der nu – to tusind 
år senere – stadig findes en kirke, hvor vi 
bekender os til troen på ham? Svaret fin-
des i det forhold, at modsat troen på alt 
muligt andet, så afhænger troen på Jesus 
ikke af den troende alene. Vi får hjælp af 
Helligånden – den samme Helligånd, som 
Johannes Døberen så dale ned over Jesus, 
før sidstnævnte gik i gang med sin gerning 
(en beretning, som også står i Johannese-
vangeliet kap. 1). Det er den Helligånd, vi 
alle sammen får i gave ved dåben, og som 
bliver i os, så længe vi lever. Ved dåben bli-
ver vi – som apostlen Paulus skriver i Før-
ste Korintherbrev (kap. 12 vv. 12–20) – til 
lemmer på Kristi legeme, det vil sige kirken. 
Vi får en eviggyldig plads i hans fællesskab, 
og vi får troen på, at det forholder sig så-
dan. Vi får altså troen på, at budskabet er 
sandt.

Dét betyder ikke, at sandheden ikke har 
brug for forsvar, fordi det har den meget 
ofte. Men sandheden er nemmere at for-
svare – ikke altid over for omverdenen, 
men i hvert fald over for sig selv, hvilket 
er et godt sted at starte – når Gud er der 
og hjælper til. Og så kan man gå styrket og 
oplivet ud i hverdagen, også selvom stort 
set alting derude er til debat – og sandsyn-
ligvis altid vil være det.
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5. PERSONALIA
Døbt, Hviding Kirke
Phillip Anakin Gammelgaard Pedersen, Egebæk.
Karla Petersen-Martin, Gl. Hviding.
Felix Asberg Baagø, Øster Gasse.

Døbt, Vester Vedsted Kirke
Jannik Larsen Lolk, Vester Vedsted.
Lauge Færk Sørensen, Vester Vedsted.

Døbt, Spandet Kirke
Sissel Snoejink Pedersen

Døbt, Roager Kirke
Alfred Puggaard Mougaard Mauritzen, Roager.

Viet, Hviding Kirke
Stine Rohde Mortensen og Henrik Roed Mortensen, Hviding.

Viet, Vester Vedsted Kirke
Louise Bech Breinholt og Kasper Gedbjerg Breinholt, Egebæk.
Gitte Beck Sørensen og Mark Beck Sørensen, Øster Vedsted.

Viet, Spandet Kirke
Sabrina Thomas og Oliver Thomas, Hølleskov.

Bisat, Hviding Kirke
Andre Nielsen, Høgsbro.
Solvejg Andersen, Ribe.
Harry Robert Jensen, Ribe.

Bisat, Vester Vedsted Kirke
Laila Hermann Beck, Vester Vedsted.
Jens Erik Petersen, Egebæk.
Inge Blendstrup, Ribe.
Ulla Pedersen, Ribe.

Bisat og begravet, Roager Kirke
Johannes Madsen Schmidt, Kirkeby Østermark. Begravet.
Elly Kirstine Pedersen, Roager Kirkeby. Bisat.
Per Johansson, Bramming. Begravet.
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7. Gudstjenesteplan juni, juli og august 2019
dato dag Hviding Vester Vedsted Mandø Rejsby Roager Spandet

1.9 11 s e trin - - 10.30 -  9.00 MHN -  

 8.9 12 s e trin 19.30 9.00 -
10.30 Frilufts-
gudstjeneste

- 17.00  Aftensang

15.9 13 s e trin 9.00 10.30 - - 10.30 HØST -

22.9 14 s e trin 10.30 HØST - 13.00 HØST - -
10.30 HØST

29.9 15 s e trin 9.00 10.30 HØST - 10.30 HØST - -

6.10 16 s e trin 9.00 > > >
10.30 fælles 
forklaringsgudstj 
MHN + TBS

<

13.10 17 s e trin - - 10.30 9.00 MHN - - 

20.10 18 s e trin - 9.00 TBS - - - 10.30 

24.10 - - - - - 17.00 Aftensang -

27.10 19 s e trin 9.30 19.30 - 11.00 - 9.30

31.10 nb! torsdag - - - - 19.00 Allehelgen -

3.11 Alle helgens s 16.00 Allehelgen 17.15 Allehelgen 13.00 Allehelgen 19.00 Allehelgen - 17.00 Allehelgen

13.11 onsdag 19.00 jagt-gudstjeneste - - -
17.00 spaghetti-
gudstjeneste

-

10.11 21 s e trin - 11.00 - - - 9.30 MHN

17.11 22 s e trin  11.00  - 9.30 11.00 9.30 -

24.11 sidste s i kirkeåret - 9.30 TBS - - - 11.00 

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)
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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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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

Mandø
Niels Christian Nielsen tlf. 40 27 51 78

Rejsby
Flemming Sørensen tlf. 23 32 73 12

Roager
Keld Andersen tlf. 24 29 06 71

Spandet
Lene Hjort Karkov tlf. 21 43 42 49


