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Vadehavets fugle
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JUL I SÆDDEN KIRKE
Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

ONS 
15. 
DEC

JULEKONCERT * kl. 19.30 
med Esbjerg Underholdnings-
kor og Esbjerg Postorkester

TOR 
16. 
DEC

JULEGUDSTJENESTE   
kl. 10.00 ved Carina Hansson 
for Åmosen

FRE 
17. 
DEC

JULEGUDSTJENESTE   
kl. 10.00 ved Bent Skovhus
for Markusskolens Børnehave 
og Troldehulen Sapin

SØN 
19. 
DEC

HØJMESSE * kl. 10.00 
4. søndag i Advent
ved Tage Kristian Kristensen

MAN 
20. 
DEC

JULEGUDSTJENESTE *  
kl. 10.30 ved Bent Skovhus
for Markusskolen

TIR 
21. 
DEC

JULEGUDSTJENESTER * 
Kl. 08.45 ved Hans Petur  
Kirkegaard for Ådalskolen 
Bohr
Kl. 10.15 ved Hans Petur 
Kirkegaard for Fourfeldtskolen 
Bohr (0.-4. kl.)
Kl. 11.30 ved Tage Kristian 
Kristensen for Fourfeldtskolen 
Bohr (5.-9. kl.)

ONS 
8. 

DEC

JULEGUDSTJENESTE 
kl. 10.00 ved Tage Kristian 
Kristensen for daginst. 
Tarphagevej og Fyrparken

ONS 
8. 

DEC

ÆLDRE- 
JULEGUDSTJENESTE  
 kl. 15.00-16.30 ved Tage  
Kristian Kristensen
Kaffebord og hyggeligt 
samvær i salen bagefter

TOR 
9. 

DEC

JULEGUDSTJENESTE 
kl. 09.30 ved Hans Petur  
Kirkegaard for den  
kommunale dagpleje

LØR 
11. 
DEC

JULEKONCERT MED 
ANNE LINNET * kl. 16.00
Arr.: JydskeVestkysten

SØN 
12. 
DEC

HØJMESSE * kl. 10.00
3. søndag i Advent
ved Hans Petur Kirkegaard

TIR 
14. 
DEC

JULEGUDSTJENESTE 
MED LUCIAOPTOG  
FOR STORE OG SMÅ   
kl. 10.30 ved Carina Hansson 
i samarbejde med legestuen  
(se omtale)

FRE 
24. 
DEC

GUDSTJENESTER * 
Juleaften
kl. 10.30 ved Bent Skovhus  
Rytmisk familiegudstjeneste 
kl. 13:00 ved Carina Hansson 
kl. 14:30 ved Tage Kristian 
Kristensen 
kl. 16:00 ved Bent Skovhus
Indgang via kapelgården 45 
minutter før hver gudstjeneste

LØR 
25.  
JAN

HØJMESSE * kl. 10.00
Juledag
ved Tage Kristian Kristensen

SØN 
26. 
DEC

HØJMESSE * kl. 10.00
2. Juledag
ved Hans Petur Kirkegaard 

LØR 
1.  

JAN

HØJMESSE * kl. 15.00
Nytårsdag
ved Bent Skovhus
Efter gudstjenesten er kirken 
vært ved et glas champagne og 
kransekage.
 
GLÆDELIG JUL

* DER SKAL VISES CORONAPAS TIL DISSE  
GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I KIRKEN.  

Hold øje med kirkens hjemmeside for opdaterede corona-regler

www.saeddenkirke.dk

Julegudstjeneste 
Tirsdag den 14. december kl. 10.30
Julegudstjeneste med luciaoptog for store og små  
ved Carina Hansson - i samarbejde med kirkens legestue
Inden gudstjenesten er der kaffe, saft og brød i salen kl. 9.30.
Hvis man ønsker at få en julepose, skal man bestille det via  
vores tilmeldingssystem flexbillet.dk/saeddenkirke senest 8/12

Rekordmange snespurve i 2021
Nationalpark Vadehavet er 
af UNESCO udnævnt til 
Verdensnaturarv. Det skyl-
des, at Vadehavet er et af 
verdens mest værdifulde 
tidevandsområder. 

For en lang række vand-
fugle er Vadehavet både 
den vigtigste yngleplads, 
rasteplads og det vigtig-
ste overvintringsområde 
i Europa, og mellem 12-15 
millioner trækfugle passe-
rer hvert år Vadehavet un-
der trækket. 

Denne gang vil jeg for-
tælle om en meget spæn-

dende forekomst af ra-
stende snespurve, der er 
helt i særklasse for både 
Danmark og internationalt. 
Snespurven er en gråspur-
vestor værling, der i som-
merdragten på Grønland, 
Island og det nordvestlige 
Skandinavien er overvejen-
de hvid med sorte vinger. 
Hunnen og ungfuglene er 
mere brune end sort. 

Snespurven lever af frø
Snespurven lever som alle 
andre værlinger af frø, den 
i Vadehavet finder især i 
opskyl tæt på havstokken 
og på strandenge.

Rundt omkring i Vadeha-
vet opholder der sig lige nu 
mange snespurve, og an-
tallet har nu nået sit mak-
simum. Faktisk falder det 
nu dagligt, når spurvehøg 
og dværgfalk tager et par 
stykker i hidsig jagt over 
stranden. 
Arten elsker Vadehavet, 
fordi adgangen til føde er 
nem. Andre steder, sne-
spurve kan ses, er Skallin-
gen, Blåvand strand, La-
kolk Klitsø og Kallesmærsk 
Hede samt Magrethe Ko-
gen.

Der er de seneste uger på 
Fanø observeret i alt 1090 

individer, og det er med 
sikkerhed Danmarks stør-
ste forekomst og blandt de 
største i Vesteuropa. En stor 
gruppe på 817 opholder sig 
længst mod nord på Fanø, 
mens en mindre gruppe på 
240 midt på Fanø, og ende-
lig en meget lille gruppe 
på 33 længst mod syd på 
Hønen. Flokkene har taget 
deres overvintringsplad-
ser, og det er et fantastisk 
skue dagligt at se dem gå til 
fælles overnatning, i det vi 
kalder Hvid Sol.

Tekst og foto: Søren Brinch

Hæderstegn for 40 års medlemskab
6710 – Søsterloge num-
mer 85 Armeria har haft 
den store glæde at kunne 
fejre søster Oly Lyst, med 
tildeling af hæderstegn 
for 40 års medlemskab i 
Odd Fellow Ordenen. Oly 
Lyst har gennem årerne 
være et aktivt medlem, 
der blandt andet har væ-
ret kasserer gennem en 
årrække og har som arki-
var holdt orden på logens 
historie og arkivalierne 
samt siddet i mange for-
skellige udvalg, såsom finans- og revisionudvalg. 
Oly Lyst var også i 1996 med til at stifte Armeria og 
har med sin ordentlighed og milde sind været med 
til at præge logens ånd, og gjort logen til et dejligt 
sted at være. Derudover har Oly Lysts datter, Connie 
Lyst, designet logens smukke emblem med blomsten 
Armeria (engelsk græs). Derudover har logens også 
med glæde fejret søstrene Jytte Thuesen samt Vibeke 
Nielsen, der begge er blevet fejret med et hæderstegn 
for for 25 års medlemskab af Odd Fellow Ordenen. 
Jytte Thuesen og Vibeke Nielsen var de første søstre, 
der blev optaget i den dengang nydannede søsterloge 
nummer 85 Armeria. Begge søstre har gennem årer-
ne lagt meget arbejde i logen. De har pudsigt nok – 
forskudt – besat de samme embeder som kasserere, 
undermestre, overmestre. Jytte Thuesen har desuden 
været sekretær og ikke mindst en dygtig formand for 
det humanitære udvalg, hvor hun med grundighed 
og omhu har stået for indtjening af penge til donatio-
ner til børn og unge i Esbjerg.

Vibeke Nielsen brugte som kasserer meget tid på at 
få logens penge anbragt, så de gav et godt udbytte til 
gavn for donationer. Derudover har Vibeke Nielsen 
været kapellan og har kommet med mange indlæg til 
eftertanke samt siddet i logernes fælles ejendomsud-
valg og gennem et par år været formand herfor.

Alt i alt fejredes nogle meget aktive medlemmer.

   

Snespurve ved Sønderho danner Hvid Sol, før de går til fælles overnatning.Snespurve ved Sønderho danner Hvid Sol, før de går til fælles overnatning.

Oly Lyst – 40 år i loge. 
Foto: Privat


