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1. Og det blev jul, og det  
blev nytår, og det blev …

Tiden flyver, siger man. Udsagnet er på nu-
værende tidspunkt for længst blevet til en 
floskel, men det bliver det bare ikke min-
dre sandt af. Det føles, som om det ikke 
er særlig længe siden, man var i gang med 
juleforberedelserne – og pludselig befinder 
man sig så i februar. 
Snart vil det være forår igen, og der skal 
fejres påske og konfirmationer – akkurat 
som det plejer at være om foråret. For set 
med de kirkelige briller er tiden i udpræget 
grad cirkulær – bestående af faste traditi-
oner, som gentages på bestemte tider af 
året, år efter år. Og nå ja – langs af sted 
kan det så hænde, at der kommer nye tra-
ditioner til.
Sidste år, på anden påskedag, forsøgte vi 
os for første gang med en pilgrimsvan-
dringsgudstjeneste, som omfattede en 
vandring fra Hviding Kirke til Rejsby Kirke. 
At man har gjort noget en enkelt gang, gør 
det naturligvis ikke til en tradition – men 
omvendt skal alle traditioner jo begynde 

et sted. Der var stor opbakning til arrange-
mentet sidste år, og i år gentager vi derfor 
succesen.
Af de lidt ældre traditioner, som vil blive 
holdt i hævd i tiden mellem nu og påske, 
kan bl.a. nævnes forklaringsgudstjeneste 
– den foregår i Rejsby Kirke søndag d. 22. 
marts. Og i ugen op til palmesøndag vil der 
– helt som det plejer at være – blive tilbudt 
minikonfirmandundervisning. Dette fore-
går i år i Vester Vedsted.
Når tiden så har gået sin cirkulære gang i 
nogle år – når årstidernes faste traditio-
ner er blevet fejret igen og igen – ja, så 
hænder det, at man når til en mærkedag af 
de store. I år fejrer vi 100-året for genfor-
eningen mellem Sønderjylland og resten af 
kongeriget. Dette har Therese skrevet om 
i “Ord til tiden,” og i resten af bladet kan 
man læse om de arrangementer, foråret i 
øvrigt byder på.

Therese Solten og Michael H.N. Nielsen
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2. DET SKER I 
VADEHAVSPASTORATET
ROAGER  - ALLE SOGNE

Lø 14. - sø 15. marts 
Kirkefestival 
Kom og vær med, når vi samles om musik, 
foredrag og aktiviteter i og omkring kirken.   
Tag et program i din kirkes våbenhus eller 
find det på kirkens fb/hjemmeside.

REJSBY

Torsdag 19. marts  
kl. 19.00 Arrangement 
om Genforeningen 

Valgplakater fra 1920. KÙde: Arkivet, Dansk 
Centralbibl×tek for Sydslesvig

Sammen med historisk Samfund og Rejsby 
Europæiske Efterskole inviterer menigheds-
rådet til et arrangement om genforeningen 
på efterskolen. Museumsinspektør René 
Rasmussen fra Museum Sønderjylland hol-
der foredrag og der vil være en udstilling 
om afstemningen og genforeningen, udar-
bejdet i et samarbejde mellem de histori-
ske arkiver i Tønder Kommune. Alle er vel-
komne og der er gratis adgang.

REJSBY

Søndag 22.3. kl. 11.00 
Forklaringsgudstjeneste
Forårets forklaringsgudstjeneste finder 
sted i Rejsby Kirke. Det er en fælles guds-
tjeneste for alle sogne. Vi skal synge nyere 
salmer og undervejs gives forklaringer på 
gudstjenestens ord og handlinger. Begge 

præster medvirker. Kom og lær noget nyt 
om den gamle kirkes traditioner!

ROAGER

Tirsdag 24. marts kl. 19.00 
Hjertesprog - samtalekreds 

Alle er velkomne til at deltage i denne sid-
ste af sæsonens samtaleaftener. Efter et 
lille oplæg fra præsten gives ordet fri til en 
åbenhjertig samtale om menneskeliv, tro 
og kristendom. Sted: Konfirmandstuen ved 
Roager præstegård

SPANDET

Skærtorsdag 9. april  
kl. 17.30 Aftensgudstjeneste 
og påskemiddag

Traditionen tro fejrer vi Skærtorsdag i 
Spandet med en aftengudstjeneste i kir-
ken. Har man lyst til  at deltage i fælles-
spisning i Forsamlingshuset bagefter, kan 
man tilmelde sig hertil hos Therese (s.u. 
fredag d. 3)
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ROAGER

Påskelørdag 11. april  
kl. 22.00 Gudstjeneste 

Midnatsgudstjeneste bliver det ikke helt, 
men næsten, når vi holder gudstjeneste i 
Roager Kirke påskelørdag kl. 22.00. Kom og 
deltag i en gudstjeneste med sin helt egen 
stemning natten til påskedag. 

REJSBY – HVIDING

2. Påskedag kl. 9.00/10.30 
Påskegudstjeneste med 
pilgrimsvandring

Muslingeskallen er et særligt symbol for 
pÙgrimme. Deltagere i Vadehavspastoratets 
påskevandring får dog ikke en Jakobsskal, 
men en ægte dansk hjertemusling.

Ligesom sidste år holder vi 2. Påskedag 
fælles gudstjenester med vandring mellem 
to af pastoratets kirker. I år begynder vi 
med morgenandagt i Rejsby kl. 9.00. Her-
efter vandrer vi til Hviding, hvor vi fejrer 
højmesse, når alle er vel ankomne. Begge 
præster deltager. 

REJSBY

Mandag 4. maj kl. 21.00 
Befrielsesgudstjeneste 
i Rejsby Kirke
Efter gudstjenesten, hvor vi i år fejrer 75-
året for befrielsen, går vi traditionen tro 
fakkeloptog til efterskolen, hvor der serve-
res en kop kaffe.

SPANDET

Tirsdag 5. maj kl. 19.00 
Foredrag ved Jørn Buch 
i Forsamlingshuset
I anledning af 75- året for Danmarks be-
frielse gæster historiker Jørn Buch Span-
det Forsamlingshus og fortæller om Anden 
Verdenskrig.

Alle er velkomne. Entré kr. 50,- inkluderer 
2 stk. smørrebrød og en øl/vand.

ROAGER

Onsdag 13. maj kl. 17.00 
Spaghettigudstjeneste
Børnegudstjeneste (men voksne er også 
velkomne!) Efter gudstjenesten griller vi 
pølser i præstegården. Tilmelding til spis-
ningen (sms) til Therese 23 29 70 20 senest 
mandag 11.5
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ROAGER

Pinsedag 31. maj kl. 10.30 
Friluftsgudstjeneste 
på stadionpladsen

Når vi holder gudstjeneste søndag i uge 22, 
fejrer Kvik70 50 års jubilæum og, fordi det 
er pinse, fejrer kirken fødselsdag! 

ROAGER – SPANDET – REJSBY

Onsdag 10.6. Sogneudflugt
Turen går til Fanø. Vi skal besøge Sønderho 
– Danmarks smukkeste landsby med Søn-
derho Kirke og Mølle. Med bussen kører vi 
også en tur langs kysten for at nyde land-
skabet. Tilmelding til sognepræst Therese 
Solten: tebs@km.dk / 23 29 70 20 senest 
søndag 7.6

HVIDING

22.4, 28.4., 8.5. kl. 19.00 
Kirkegårdsvandringer 
på Hviding kirkegård

To damer får sig en hold snak på Hviding 
Kirkegård. Foto: Hviding sognearkiv

Menighedsrådet for Vester Vedsted – Hvi-
ding sogne, inviterer til kirkegårdsvandrin-
ger på Hviding kirkegård tre aftener hen 
over foråret - henholdsvis den 22. april, 

den 28. april og den 8. maj. Arrangemen-
terne begynder klokken 19.00 og varer 
cirka 1½ time – eller til solnedgang. Efter 
arrangementet på kirkegården, vil der være 
et lille traktement.

ALLE SOGNE

Minikonfirmander
I ugen op til palmesøndag (d. 5. april) af-
holdes der minikonfirmandforløb i Vester 
Vedsted Kirke og sognegård ved Michael 
Nielsen. Forløbet kulminerer med familie-
gudstjeneste i Vester Vedsted Kirke kl. 11 
palmesøndag, hvor minikonfirmanderne 
medvirker. Alle er velkomne til at møde op.

Dette forløb er for Egebæk-Hviding Sko-
les 3.-klasse b (idet a-klassen havde et til-
svarende forløb  hos Therese ved juletid). 

VESTER VEDSTED

Mandag 4. maj kl. 19.00 
– Mindehøjtidelighed ved 
flyverstenen på Sprækvej
Traditionen tro vil der igen i år, på d. 4. maj, 
blive afholdt en mindehøjtidelighed – med 
samt nedlægning af krans – ved mindeste-
nen for den nedstyrtede Lancaster-maskine.

Nærmere information følger, når tiden 
nærmer sig.

VESTER VEDSTED – HVIDING

Onsdag 27. maj kl. 19.00 
– Forårskoncert

V. Vedsted-Hviding menighedsråd indbyder 
til stemningsfyldt forårskoncert i Hviding 
Kirke ved Bo og Isabella Maimburg. Bo Maim-
burg akkompagnerer sin datter, når hun syn-
ger foråret ind med sin fortryllende stemme. 
Efter koncerten bydes der på et glas vin.

Fortsættes side 8
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3. Gudstjenesteplan marts, april og maj 2020
dato dag Hviding Vester Vedsted Mandø Rejsby Roager Spandet

1. marts 1 s i fasten 11.00 - - 9.30 MHN - -

8. marts 2 s i fasten - - 9.30 TEBS - - 17.00 Aftensang

14. marts lørdag Kirkefestival:
9.00 Morgensang v/ J. Hanssen
19.30 Aftensang v / TEBS

15. marts 3 s i fasten 9.30 11.00
kirkekaffe

- - 10.00 -

22. marts Midfaste - - 9.30 11.00 fælles forklaring
Nye salmer

- -

29. marts
sommertid

Mariæ Bebudelse 10.30 - - - - 9.00 + dåb

5. april Palmesøndag - 10.30 Familie-gudstjeneste 
m minikonfirmander

- 9.00 10.30 -

9. april Skærtorsdag - 9.30 11.00 - - 17.30 Aften-gudstjeneste 
(med spisning)

10. april Langfredag 10.30 - - 9.00 MHN - -

11 april lørdag 22.00

12. april Påskedag 9.30 11.00 10.30 - 9.00

13. april 2. Påskedag 10.30  fælles m pilgrims/
kirke-gårdsvandring 

- - 9.00  fælles m pilgrims/
kirke-gårdsvandring 

- -

19. april 1 s e påske - 10.00 Konfirmation - - 17.00 Aftensang MHN -

26. april 2 s e påske 10.00 Konfirmation - - - - 10.00 Radio-transmission

3. maj 3 s e påske 9.00 10.30 - 10.30 Konfirmation - -

4. maj Danmarks befrielse 21.00 4. maj 
gudstjeneste

8. maj Bededag 10.30 - 9.00 - 10.30 Konfirmation -

10. maj 4 s e påske 9.00 19.30 - 10.30 - 9.00

13. maj onsdag 17.00 Spaghetti gudstjeneste

17. maj 5 s e påske 10.30 TEBS - - 9.00 - -

21. maj Kr Himmel-farts dag 9.00 10.30 - - 9.00 10.30

24. maj 6 s e påske - - 10.30 9.00 MHN - -

31. maj Pinsedag 10.30 - 14.00 - 10.30 Frilufts-gudstjeneste -

1. juni 2 Pinsedag 9.00 10.30 - 10.30 - 9.00
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Konfirmationer 2020

Dette års konfirmationer finder sted på føl-
gende datoer og klokkeslæt:

Vester Vedsted Kirke: Søndag d. 19. april 
(1. søndag efter påske) kl. 10.00.
Hviding Kirke: Søndag d. 26. april  
(2. søndag efter påske) kl. 10.00.
Rejsby Kirke: Søndag d. 3. maj  
(3. søndag efter påske) kl. 10.30.
Roager Kirke: Fredag d. 8. maj  
(Store bededag) kl. 10.30.

Årets konfirmander er:

Vester Vedsted Kirke:
Frederik Julius Blomgreen, Harevej 24
Bertel Theodor Bødker Clausen,  
V. Vedsted Vej 30D
Katrine Brink Overgård Hansen,  
V. Vedsted Vej 55
Olivia Riis Brig Hansen, Bjørnkærvej 7A
Lucas Christian Junker Jørgensen,  
Fyrrekrogen 11
Emil Storgaard Klaaby, Mandøvej 27
Frederik Emil Waltersdorph Knoblauch, 
Kløjsvej 1
Anna Clausen Rosenstand Køser,  
Degnetoftevej 3
Bertil Victor Schmidt Petersen,  
Juulbjergvej 3
Lærke Herløv Rasmussen, Harevej 26
Nadia Borgvardt Sørensen,  
V. Vedsted Vej 73
Oskar Erich Therkelsen, Harevej 26
Alle 6760 Ribe.

Hviding Kirke
William Beck, Øster Digetoft 10
Emma Laxy Bleeg, Enderupvej 13
Frida Schelde Hummelshøj, Toftevej 29
Emil Nielsen Lund, Gl. Hviding Vej 17
Oliver Nielsen Lund, Gl. Hviding Vej 17
Tobias Schmidt Lundgaard,  
Øster Digetoft 12
Liva Kristine Mortensen, V. Vedsted Vej 42
Ida Sølbeck Ravn, Høgsbrovej 52
Alle 6760 Ribe.

Rejsby Kirke
Leah Marie Birkebæk Knudsen, Rejsby
Mille Marie Mehlsen, Rejsby
Tulle Mikkelsen, Rejsby
Celie Heinsvig, Gånsager

Roager Kirke
Andrea Sørensen, Roager
Tilde Høgh Birkeland, Roager
Rune Lassen Refsgaard Olesen, Spandet
Emilia Fillipsen Jensen, Roager 
Maja Møbjerg Petersen, Vesterbæk
Ida Johansen Bregnø, Roager Østermark
Amanda Thyssen Warming, Roager 
Josephine Øgelund Sørensen, Lundsmark
Allan Magnus Beck Petersen,  
Roager Kirkeby
Telegrammer kan afleveres i kirken på kon-
firmat×nsdagen fra kl. 8

Konfirmationer 2021
Konfirmationerne 2021 falder på følgende 
dage:

Vester Vedsted Kirke: Søndag d. 11. april 
(1. søndag efter påske).
Hviding Kirke: Søndag d. 18. april  
(2. søndag efter påske).
Rejsby Kirke: Søndag d. 25. april  
(3. søndag efter påske).
Roager Kirke: Fredag d. 30. april  
(Store bededag).
Spandet Kirke: Fredag d. 30. april  
(Store bededag). 
Mandø Kirke: Efter aftale.
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4. NYT FRA SOGNENE

REJSBY

Opry dning i gamle gravsten
I forbindelse med omlægningen af kirke-
gården og af arbejdsmiljømæssige hensyn, 
ser menighedsrådet ved Rejsby kirke sig 
nødsaget til at rydde op i de mange efter-
ladte gravsten.

Vi har rådført os med museumsinspek-
tør Tenna Kristensen fra Haderslev muse-
um, som har vurderet stenene i et historisk 

perspektiv. Ud fra denne rådgivning og me-
nighedsrådets vurdering, vil de bevarings-
værdige sten blive placeret i en mindelund. 
Efter aftale med kirkegårdsgraver kan de 
resterende sten hjemhentes af pårørende 
til de afdøde, såfremt der er et ønske om 
dette. Afhentning skal ske senest 15. sep-
tember 2020. Herefter sendes uafhentede 
sten til knusning.

Folkemødet »Grænsen« afholdes på initiativ af Ribe Stift med støtte fra Kulturministeriets og Folketingets pulje til markering af Genforenings-
jubilæet 2020, Region Syddanmarks kulturpulje, Det Sønderjyske Salmelegat, Ribe Stiftsråd, provstierne i Ribe Stift, Esbjerg Kommune m.fl.

Fri entré til alle arrangementer  Program www.folkemødeiribe.dk

Arrangementer af alle slags om Genforeningens historier og Grænsen i dag

Fortællinger · seminarer · foredrag og debatter · unge-parlament · kulturambassadører
rollespilsscenarier · grænsebyggeri · sprogambassader · koncerter · jazz · fællessang 

teater · aktuel genforeningslitteratur · personportrætter · forfattermøder · saloner
danske og tyske film om grænselandet · sønderjysk kaffebord · fællesspisning · udstillinger  

vandreture · håndbold og meget andet.

ALLE SOGNE

Orienteringsmøder om det kommende menighedsrådsvalg.
Der skal i år være valg til menighedsrådene. Valget finder sted tirsdag den 15. sep-
tember.

Forud for det egentlige valg afholdes der i maj orienteringsmøder i de enkelte 
sogne efter nedenstående kalender

Sogn Dato & tidspunkt Sted
Vester Vedsted – Hviding 14. maj  kl. 19.00 Sognegården i Vester Vedsted
Roager og Spandet 12. maj kl. 19.00 Konfirmandstuen v  
  Roager Præstegård
Rejsby 14. maj kl. 19.00 Klubhuset
Mandø offentliggøres senere
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5. ORD TIL TIDEN

Afstemningsplakat 1920. Tegnet af Rasmus 
Christiansen. KÙde Danmarkshistorien.dk

Om hundrede år er alting 
glemt … 1920 - 2020
”Om hundrede år” hedder en roman, der er 
udkommet i forbindelse med 100-året for 
Første Verdenskrig og Genforeningen. Med 
et lille kapitel for hvert år fortælles hund-
rede års historie i Sønderjylland fra 1914 til 
2014. Det er den store historie: verdens, 
landets, egnens fortalt gennem den lille ver-
den: familiens, slægtens, hvis liv udspiller sig 
på og er bundet til en bestemt jordlod i det 
sønderjyske. 

For det at være menneske er at være no-
get betroet: livet selv, et jordlod, mennesker 
at elske. Med dét ansvar er alt på spil for os. 
Og vil vi ikke se det i øjnene og lade det, der 
nu engang hænder, i en eller anden grad bli-
ve vores skæbne, ja, så vil alting være glemt 
om hundrede år. 

Historien er ikke et skuespil opført fjernt 
på verdensscenen, derimod er hver af vore 
dages nærkampe flettet sammen med sla-
gene på alverdens kampmarker og de ind-
viklede politiske slagsmål. Det gælder na-
turligvis også grænsedragningen, som kom 
i stand efter de Slesvigske krige, tyskernes 
nederlag i Første Verdenskrig 1918, Versail-
les-freden i 1919 og afstemningerne den 10. 
februar og den 14. marts 1920.

Den 10 februar, hvor der i zone 1 blev 
holdt afstemning om, hvorvidt man ønskede 
dansk eller tysk tilhørsforhold, blev den en-
keltes stemme helt afgørende for landets og 

egnens og kommende generationers frem-
tid. Det var ikke alene et stykke jord, man 
stemte om. Det var så meget mere: Det var 
identitet, et spørgsmål om, hvor man hører 
hjemme, hvem og hvad ens samvittighed er 
bundet til. Et spørgsmål om, hvilke ar, man 
kan og vil tåle på krop og sjæl, som enkeltin-
divid og som folk i politikkens og historiens 
hellige navn. 

I årene mellem 1864 og 1920 blev mange 
sønderjyder i Nordslesvig tvunget ind under 
en fædrelandsforståelse, der ikke var deres. 
Og i trods mod dette overgreb mod deres 
historie, deres identitetsfølelse og deres til-
knytning til den sønderjyske jord, så blom-
strede, skønt det var forbudt, et rigt folkeliv: 
Man engagerede sig i sprog-, skole-, afholds- 
og husflidsforeninger. Man afholdt sang- og 
læseaftener (under dække af at drikke kaffe 
og spise kage), man oprettede lokale dan-
ske spare- og lånekasser, dannede landbo-
foreninger og byggede forsamlingshusene.

10. februar 1920 handlede om selvforstå-
else. Var man tysk, dansk, nordslesviger eller 
sønderjyde? Hvordan så man sig selv i lyset 
af de sidste hundrede års historie? 

Såvel blodsudgydelserne på Slagtebænk 
Dybbøl og granatbragene fra skyttegravene 
på Øst- og Vestfronten havde trukket deres 
skæbnesvangre spor langt op i landet og ef-
terladt uudslettelige mærker, dybe sår og ar 
i hver eneste familie på egnen. 

”Om hundrede år er alting glemt”, siger 
man for at trøste sig med, at alt det, der 
smerter, forvirrer og forstener lige nu, med 
tiden vil mildnes, læges. 

Men der er alle gode grunde til, at om 
hundrede år skal alting ikke være glemt. For 
vi bærer historien med os, slægtens, eg-
nens, landets. Den danner os til at være de 
mennesker, vi er. Bestemmer, hvilke holdnin-
ger vi har og hvilke værdier, vi sætter højt. 
Fordi vi lever vores liv sammen med bestem-
te mennesker på et bestemt tidspunkt i ver-
dens og menneskeslægtens lange og broge-
de historie. Skæbnetungt eller let. Men altid 
med den fordring, at det, vi er betroet, må 
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forvaltes, leves og handles dristigt med. Og 
i denne sammenhæng har stedet egnen, 
jorden betydning: Vores identitet er bundet 
til jorden vi lever på og af, men vi må ikke 
grave den identitet ned i jorden, ligesom 
vore forfædre gravede arvesølvet ned under 
svenskekrigene. Og bliver jorden gødet med 
blodet af tapre fædre og sønner, skylder vi 
dem desto mere at lade noget nyt og bedre 
gro af jorden og bære frem mod nye tider. 

Genforeningen fik os uvægerlig til at se 
bagud, mod det der var tabt, men genvun-
det. Men den må også til stadighed få os til 
at se frem og overveje, hvad der blev vundet 
af nyt. For vi er med livet ikke bare givet no-
get at passe på, som var vi verdens og hin-
andens kustoder. Vi har først og sidst fået 
noget at bruge af og række videre. Grænse-
dragningen i 1920 fik afgørende betydning 

for udviklingen af dansk politik, økonomi, 
folkestyre og kultur (vores sangskat og -tra-
dition f.eks.).

Grænseforeningen italesætter Genfor-
eningen som en historie om forsoning og 
rummelighed. Og uanset, hvad man mener 
om Sigurd Barrets nyfortolkning af ”Det ha-
ver så nyeligen regnet”, så stiller historien 
os, der lever nu, 100 år efter, spørgsmålet: 
Hvordan vil vi bære dét med os ind i fremti-
den, som nu engang blev som det gjorde? 
For om hundrede år skal alting ikke alene 
”ikke være glemt”. Det skal tillige kunne le-
ves med og bæres med, frugtbart og iden-
titetsskabende, for mennesker, der ikke kun 
vil ihukomme det forgangne, men også se 
sig selv som betroede medarbejdere på det 
kommende.

6. Personalia
Døbt, Vester Vedsted Kirke
Sigurd Peder Kjær Bonnichsen, København.
Jakob Bram Aae, Egebæk.

Døbt, Rejsby Kirke
Signe Kløverpris Lauridsen, Rejsby.

Døbt, Spandet Kirke
Lasse Boisen, Spandet.

Bisat, Hviding Kirke
Egon Bundesen Bleeg, Hviding.
Flemming Christensen, Maugstrup.

Bisat og begravet, 
Vester Vedsted Kirke
Ellen Mærsk, Ribe. Bisat.
Kirsten Schmidt Pedersen, Sdr. Farup. Begravet.
Elin Lund Poulsen, Damhus. Bisat.

Ole Ravn, Egebæk. Begravet.
Inger Jensen, Ribe.

Begravet, Mandø Kirke
Svend Alfred Overlade, Leby.

Bisat, Rejsby Kirke
Lilly Mærsk, Esbjerg.

Bisat og begravet, 
Roager Kirke
Annelise Ebsen, Roager. Bisat.
Johan Sandersen, Vesterbæk. Begravet.
Svend Aage Hansen Hausted, Ribe. Begravet.
Børge Nielsen Johansen, Øster Åbølling. Bisat.

Bisat, Spandet Kirke
Lene Marie Fog, Spandet.

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)



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 
Ribe Kirkegårde v/ Hanne Gerken tlf. 75 42 01 60 

Roager
Keld Andersen tlf. 24 29 06 71

Spandet
Lene Hjort Karkov tlf. 21 43 42 49


