Prædikestolen
er noget af det første, man
får øje på, når man træder
ind i kirken. Den er af træ
med de fire evangelister
Mattæus, Markus, Lukas og
Johannes.
Med Reformationen i
1500-tallet blev prædikestolen fast inventar i danske
kirker, selv om det allerede i
1215 var blevet bestemt, at
der skulle prædikes i forbindelse med alle højmesser.
Prædikestolen er ofte højt
placeret i skibets østlige del
nær et sydvendt vindue.

Døbefonten
midt i kirken er af granit
med forgyldt kobberfad
og kande.
Døbefonten var oprindeligt malet blå, men som
man kan se, er farven
blevet fjernet, og den
flotte granit er synlig.
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Altertavlen
Den nuværende altertavle er et sengotisk, nordtysk arbejde fra først i
1500-tallet.
Den blev købt til Vedsted fra nabokirken Øster Løgum i forbindelse med
ombygningen i 1900-1901.
Midterskabet
Kvinden er iklædt en gylden kjole og
holder et nøgent barn på armen. På
hovedet bærer hun en guldkrone med
12 stjerner. Bagved hende lyser en
spidsoval glorie med lysstråler. Hver
anden er lige og hver anden er bølget,
symboler på hhv. varme og lys.
En tolkning af billedet kunne være,
at kvinden med barnet er fra Johannes Åbenbarings 12. kapitel, og at de
symboliserer tre ting:
- Stammoder Eva og hendes afkom, altså løftet om frel-

seren.
- Jomfru Maria og Jesusbarnet, der
kom til jorden som Frelser.
- Kirken som vores mor, der bærer
vidnesbyrdet om Kristus i verden.
Sideskab højre
Englefyrsten Mikael er i kamp med
dragen: kampen i den usynlige verden mellem lysets og mørkets kræfter.
Sideskab venstre
Den hellige Kristoforus bærer Jesusbarnet over floden: Også i vores tilværelse på jorden er der kamp, kamp
for det gode, kamp for at være Kristi
vidner i verden.

I koret på vej til og fra alteret passerer
man to udskårne træfigurer:
Martin Luther
(1483-1546) mod nord
med biblen i hænderne,
og ...

... Johannes
Døber
mod syd
med vandrestaven i
venstre hånd.
På talebåndet står der
på latin: ”Se
Guds lam”.
Med højre
hånd gør han
velsignelsens
tegn.

Kirkebænkene
er af nyere dato. De 61 bænke
i grøn med blå gavl og guldmalet roset blev malet i de nuværende farver i 2001.
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Glasmosaik i kirkevinduerne
I forbindelse med den store ombygning i starten af 1900-tallet blev nogle af vinduerne i kirken forsynet med kulørte glasmalerier.

Oprindeligt havde alle vinduer i kirken glasmosaik, men de blev fjernet for at give mere lys i kirken. I dag har tre af vinduerne fået isat smukke
glasmosaikker.

Ét i sydvæggen i koret
ud for altertavlen og
nadverbordet.
Jesus modtager nadveren før han bliver
forrådt af Judas og
fængsles.
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Ét i nordvæggen i første del af koret.
Jesus bærer det tunge
trækors på vej ud til
Golgata, hvor han korsfæstes.

Ét i sideskibets sydgavl.
Den genopstandne Jesus
Kristus viser de sår frem,
han fik under korsfæstelsen.

Lysekronerne
I 1950erne kom der el til området, og der blev også lagt el i
kirken. Lyskronerne er således
fra den tid og er typiske for den
periode.
I 2001 blev lysekronerne totalrestaureret af Okholm Lighting i
Tønder. De blev skilt ad, renset, gjort i stand og poleret på
specielle polérmaskiner og fik
således deres oprindelige glans
tilbage.
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Kirkeorgelet
er fra 1883 med 9 stemmer. Det blev sidst restaureret i 1980.
Orglet er bygget af det
danske orgelbyggeri Marcussen & Søn. Firma har
i dag hjemsted i Åbenrå
og ledes af slægten i 7.
generation. I 18-tallet
restaurerede firmaet bl.a.
orglerne i Roskildes og i
Københavns Domkirke.

Vinduet over døren
på sydsiden
Vinduet over døren
på nordsiden

De smukke runde vinduer
sidder over hhv. syd- og norddøren og
kan ses på vej ud af kirken.
De viser gamle kristne symboler: Fiskene
er et symbol på Kristus, ankeret står for
troen. Fuglen er et kendt symbol på Helligånden og trekanten på Treenigheden
Fader, Søn og Helligånd.

