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Filmaften:
”Luther” i anledning af 500 året for reformationen
Onsdag den 25. oktober kl. 19.00 i Laden i Sæd
Filmen ”Luther” er en tysk-amerikansk film fra 2003
instrueret af Eric Till og baseret på Martin Luthers
liv.
Filmen handler om Martin Luther, som er en munk,
der er underlagt paven i Rom, som alle andre munke
i 1500 tallet. Livet som munk er hårdt for Luther,
da han har svært ved at acceptere, at folket og kirken
ser Gud som en, man skal frygte, i stedet for en, man
skal elske. Han kommer til Rom og får øjnene op for,
hvordan den katolske kirke fungerer, og hvordan den
udnytter folks tro ved at tage penge for syndsforladelse. Han er bl.a. ikke enig i, at Biblen kun skal være
på latin. Han mener, at alle har ret til at læse Guds
ord, og går imod Rom ved at skrive sine meninger

og senere udgive selve Biblen på tysk, så alle kan læse
det. Dermed starter han den kristne reformation.
Det betyder begyndelsen på den kirketradition, som
vi har i folkekirken i Danmark: Den evangelisklutherske kristendom.
Luthers ideer førte bl.a. til nye sociale tanker; at alle
skulle lære at læse; en gudstjeneste med ord og sang;
at præster kunne gifte sig. Ligesom han – den tidligere munk – giftede sig med den tidligere nonne
Katharina von Bora.
Vi håber mange har lyst til på denne måde at samles
og markere reformationsjubilæet lokalt.
Filmen er dansksproget og der er en introduktion
om Luther og reformationen, så alle kan leve sig ind
i historien om Luther og den tid han levede i.
Filmen ses på stort lærred og varer 2 timer.
Alle er hjertelig velkomne. Det er gratis at deltage.
Tilmelding til Jacob Lorenzen tlf. 7472 4248
senest 22. oktober.
Ubjerg Menighedsråd

Der er pause midt i filmen, hvor der serveres
kaffe/te og brød/kage.

Familien Bahnsen
Siden omkring 1899 har familien Bahnsen hørt
hjemme i vort sogn. Bahnsen er oprindelig et frisisk
navn og familien Bahnsen har da også sine rødder i
det nordfrisiske område.
Johann Peter Bahnsen blev født i Vollstedt i Breklum
sogn ved Husum i 1870 som søn af landmand
Christian Friedrich Bahnsen og hustru Anna Caroline
født Carstensen. Johann P. havde en ældre bror.
I slutningen af 1800 tallet giftede Johann Peter
Bahnsen sig med den fire år yngre Johanne Christine
Feddersen fra Sande ved Leck. Parret bosatte sig på
Sædmark, hvor Johann Peter Bahnsen købte landbrugsejendommen, Ubjergvej 5. I hjemmet blev der i
de følgende 15 år født 10 børn.
I 1900 blev Christian Friedrich født, han blev senere
landmand ved Bjerremark
I 1902 blev Caroline Christine født, hun bosatte sig
senere i Åbenrå.
I 1904 blev Andreas Feddersen født, han blev senere
landmand i Emmerlev.
I 1905 blev Anna født, hun døde af mæslinger få dage
før hun ville være fyldt 3 år.
I 1907 blev Bernhard født, to måneder efter at han
var blevet konfirmeret 1921 druknede han under
badning sammen med sine yngre søskende i strømmen nord for hjemmet.
I 1908 blev Anna Dorothea født, hun døde i en alder
af 9 måneder.
I 1910 blev Dorothea Sophie født, hun blev 1938 gift
Hansen i Emmerlev.
I 1911 blev Ferdinand født, han blev udlært som smed
ved Specht, senere bosatte han sig i Løgumkloster.
I 1913 blev Johannes Peter født, han døde i en alder
af 13 år.
I 1914 blev Bahne Carsten født, han overtog senere
fødehjemmet.
I familien var hjemmesproget plattysk. Johann P.
Bahnsen havde en del tillidshverv, således var han

1925 medlem af skolekommissionen, 1938 var han
medlem af menighedsrådet og i årene op til 1939 var
han bestyrelsesmedlem i mejeriet i Sæd.
Som 69 årig overdrog han 1939 ejendommen på
Sædmark til parrets yngste søn Bahne. Johanne og
Johann P. Bahnsen blev boende på gården som
aftægt. Året efter holdt han sin 70 års fødselsdag,
men endnu inden han fyldte 71 år var han blevet
enkemand, idet hustruen Johanne Christine døde i
1941 i en alder af 66 år. I sin sidste tid boede Johann
P. Bahnsen hos datter og svigersøn i Emmerlev, hvor
han døde 1946 i en alder af 76 år. Han blev begravet
på kirkegården i Udbjerg ved siden af hustruen.

Ubjergvej 5 på Bahnsens tid

Ubjergvej 21 på Kidde Bahnsens tid

Af børnene var det kun den ældste og den yngste
søn som blev her i sognet. Den yngste søn Bahne
overtog som 25 årig fødehjemmet, Ubjergvej 5, på
Sædmark i 1939. Forældrene blev boende på aftægt
på ejendommen. Året efter giftede Bahne sig med
den fem år yngre Juliane født Lindemann, der så som
20 årig overtog husholdningen for Bahne og hendes
svigerforældre. Det blev en svær start for det unge par,
krigen og de efterfølgende år gjorde det ikke lettere.
Landbruget gik ikke som det skulle. I 1952 så Bahne
sig nødsaget til at sælge gården. Han købte en mindre
ejendom i Adelvad, hvortil familien flyttede. Det blev
dog kun til fire år i Adelvad. I 1956 overtog han en
lille ejendom i Tidsholm ved Jejsing. Omkring 1962
flyttede familien til Tønder, hvor Bahne så arbejdede
som lønmodtager. I ægteskabet blev der født fire
børn. Efter tiltagende sygdom afgik Bahne ved døden
1966 i en alder af 51 år.
Det ældste af børnene, Christian Friedrich Bahnsen,
blev også landmand, Efter i en del år at have arbejdet
som ung mand ved landbruget giftede han sig 1929
som 28 årig med den tre år yngre Elise Petrine født
Petersen fra Sønder Heesbüll ved Neukirchen. Parret

bosatte sig ved Bjerremark, hvor Christian købte et
lille beboelseshus, Ubjergvej 21, med lidt jord til og
her etablerede han et lille landbrug.
Indtil 1934 forløb vejen mellem Udbjerg og Møllehus
nord om Bjerremark og så langs den nordlige og vestlige skovkant, mellem skoven og Ubjergvej 21 og
derfra som nu vestpå. På nordsiden af vejen fra skoven til Ubjergvej 25 lå der oprindelig en mark kaldet
Langbjerg, den tilhørte Martin Lorenzen, Udbjerg.
Martin Lorenzen og Christian Angel på Bjerremark,
var dengang de to største lodsejere i Udbjerg. De var
af en eller anden grund blevet uenige. For at drille
Christian Angel lod Martin Lorenzen 1899 opføre et
beboelseshus i markens sydøstlige hjørne lige overfor
indkørslen til Bjerremark. Det var et pænt rødstenshus med tegltag med to slags kulørte tagsten. Over
indgangsdøren til syd mod vejen sad en hvid marmortavle ca. 6o x 8o cm med følgende indskrift:
CHRISTIANSLUST
erbaut 1899
von Martin Lorenzen
Huset blev lejet ud til en børnerig arbejderfamilie.
Christian Angel døde i 1908. Senere er fjendskabet
blevet glemt og Christian Angels enke eller søn har
derefter ved mageskifte erhvervet jorden og huset.
Indtil Christian Bahnsen købte huset i 1929 var det
udlejet til arbejdere på Bjerremark. Christian Bahnsen
brød sig ikke om navnet Christianslust og fik fjernet
tavlen, men i offentlig omtale beholdt huset navnet til
omkring 2. verdenskrig.
Den nuværende vej gennem skoven var dengang
alene en indkørsel til Bjerremark gennem en dejlig,
tæt granplantage på begge sider. Indkørslen var markeret med hvidmalede stenpæle og et skilt der angav
at det var Privat.

Med flid og dygtighed fik Christian Bahnsen efterhånden her opbygget et pænt mindre landbrug. Han
udvidede løbende ejendommen med tilbygninger og
jordkøb. Kidde, som Christian Bahnsen sædvanligvis
kun blev kaldt blev 1939 indvalgt i bestyrelsen for
mejeriet i Sæd, efter hans far var udtrådt af bestyrelsen. Livet igennem var Kidde meget hesteinteresseret,
han avlede heste, arbejdede med heste og var en ivrig
ringrider. I ægteskabet blev der født 4 børn. Kidde og
Lise, som hustruen sædvanligvis blev kaldt, snakkede
plattysk sammen, og det samme gjorde de med deres
børn, så længe de boede hjemme. Som små snakkede børnene også plattysk indbyrdes, da det yngste
af børnene kom i skole i 1944 havde han problemer
med sproget, idet han var vant til at snakke plattysk.
Det er formentlig det seneste hjem her i sognet, hvor
hjemmesproget har været plattysk.
I 1960 forpagtede Kidde ejendommen ud til deres
yngste søn Nis. Elise og Kidde blev boende på
ejendommen og holdt hus for den ugifte søn Nis.
Kort efter at Nis var blevet gift i 1967 flyttede
Lise og Kidde til Tønder ved årsskiftet 1967/68.
Ejendommen, Ubjergvej 21, blev et år senere 1969
overdraget til sønnen Nis.
Christian Bahnsen døde 1987 i en alder af 86 år.
Ægtefællen Elise tilbragte hendes sidste år på plejehjem. Hun afgik ved døden 1996 i en alder af 93 år.
Efterkommere efter Elise og Christian Bahnsen bor
fortsat i sognet og på ejendommen. Det oprindelige
hus er i begyndelsen af indeværende århundrede revet
ned og erstattet af en pæn nedbygning en smule længere mod vest.
			

Jacob Tygsen

NYT FRA LOKALRÅDET
BRYGHUSETS INDVIELSE
Lørdag den 19. august indviede vi Sæd Bryghus &
Museum. En forvandling i et af byens allermindste
huse er nu afsluttet i Sæd. Siden januar har det tidligere frysehus gennem indsats fra frivillige og professionelle og ikke mindst stor velvillighed fra en række
fonde fået et hamskifte både ud- og indvendigt.
Det fremstår i dag som et gennemrenoveret bryghus,
hvortil der knytter sig en museumsdel, som fortæller
om de danske frysehuses historie.

Formanden for kultur- og fritidsudvalget, Jørgen
Popp Petersen, holdt indvielsestalen. Tidligere museumsinspektør Inger Lauridsen fortalte om arbejdet
med museumsdelen. Lars Thomsen fra lokalrådet
fortalte om arbejdet, udfordringerne undervejs og de
fremtidige forventninger til huset. Ca. 70 personer
deltog i indvielsen.

UDSKIFTNING AF GADEBELYSNING

FOREDRAG I LADEN I SÆD

Gadebelysningen i hele Tønder Kommune skal skiftes
ud til en mere energi- og miljøvenlig type, og første
etape af udskiftningsprojektet gik i gang omkring 1.
september 2016 og nu er turen kommet til Sæd og
Ubjerg. Udskiftningen af gadebelysningen har også
andre fordele end blot besparelsen.
LED-lamperne lyser med et mere direkte lys end de
nuværende gadelamper, og som nabo vil man opleve,
at man slipper for at få gadelyset helt ind i haven eller
huset. Fremover bliver gadelyset, hvor det skal - nemlig ude på gaden.

Torsdag den 16.11.2017 kl. 19.30
Folketingsmedlem og tidligere minister på en række
områder Hans Chr. Schmidt holder foredrag og fortæller anekdoter og vil sikkert også synge en sang eller to
med tilhørerne, da han elsker at synge og spille klaver.

I første omgang opsættes der master der hvor de eksisterende er. Derefter måles ”lysmængden” på gaden
og så kan lysstyrken skrues op eller ned. I nattimerne
dæmpes belysningen.

Billetter: 100,- kr inklusive kaffe og kage

NYT FRA LOKALRÅDET
BYENS TORV OG STIER

”NY” FACEBOOK-SIDE

Borgere i Sæd har på et borgermøde i september
2017 besluttet at arbejde på at etablere Byens Torv.
Området skal være med til:
- at udvikle fællesskaber på tværs af generationer
- at fastholde beboerne i Sæd
- at tiltrække nye familier og borgere
- at gøre Sæd attraktivt som overnatningssted for
turister
Forskellige aktivitetsmuligheder er omdrejningspunktet, hvor der er tænkt på både ung og gammel. En
multibane, en krolfbane, en petanquebane, et stort
skakbræt, træer og buske, opholdssteder og bænke
samt 3 kæmpestore ‚stærehoteller‘ til overnatning
udgør faciliteterne.
Der søges om, at aktiviteterne kan placeres på den
mark, hvor bryghus og museet har sin matrikel.
Anledningen er Den Grønne Ordning fra Energinet,
hvor der på baggrund af de kommende vindmøller
ved Vindtved er ca. 1,8 mill. kr. i en pulje, som kan
søges til lokale projekter af lokalrådet i Sæd-Ubjerg og
Jejsing Borgerforening.

Sæd-Ubjerg har fået en ekstra Facebook-side, der
skal bruges som en opslagstavle. ALLE, der har interesse i vores landsbyer er velkomne som medlemmer
i gruppen. Naturligvis også selvom man ikke bor i
Sæd - Ubjerg, men blot har en positiv interesse i vores
skønne landsbyer på baggrund af relationer, historik
eller andet.
Alt der har interesse for vores lokalsamfund kan lægges
ind her, stort som småt.
Der er som udgangspunkt ingen begrænsninger ud
over, at siden ikke skal bruges som debatforum eller
køb og salgside.

En anden gruppe har arbejdet med stier og vandreture
i lokalområdet. Tanken er at synliggøre gode ture i
landskabet. Stierne tænkes markeret med stærehoteller og skilte. Vi påtænker desuden at opstille en række
bænke, så man flere steder kan nyde naturen.
Tønder Kommune har nedsat et udvalg på 6 personer,
hvor vi er repræsenteret med en person. Det samme
er Jejsing Borgerforening. De øvrige 4 er politisk
udpeget.

Eksempler på, hvad der kan lægges ind på siden.
- Efterlysning af dyr, cykler m/m
- Nyheder
- Koncerter
- Arrangementer
- Aktiviteter som fx rundbold på græsplænen ved KJ
- Loppemarkeder
Venligst husk at slette “gamle” opslag. Vi beder jer
respektere dette.

HUNDE-EFTERLADENSKABER
Et lille suk fra borgermødet den 24. september bringes her videre. Rigtig mange borgere slår rabatterne
ud for deres grundstykke for at det kan se pænt ud
og fungere som en slags fortov. Derfor er det knap
så rart, når der ligger hundeefterladenskaber der. En
løsning på problemet vil være at tage en plasticpose
med, når man lufter sin hund.

Program

for Vestslesvigs kirkehøjskole efterår 2017
Vi mødes i Brorsonhus, Kirkepladsen 2, 6270 Tønder kl. 9.30-11.30
Vestslesvigs Kirkehøjskole er oprettet af menighedsråd i Tønder Provsti og kursustilbuddene er for alle i
området.
Kurserne afholdes i ”Brorsonhus” ved Kristkirken i
Tønder, Kirkepladsen 2

indledte stats - og kirkeledelsen en reform af gudstjenesten syd for Kongeåen, men sognene i tønderområdet lavede en folkelig protestbevægelse sammen med
resten af Sønderjylland. De protesterede mod radikale
ændringer i gudstjenesten og det endte i totalt kaos.

Kurserne afholdes tirsdag formiddage
kl. 9.30-11.30

Tirsdag den 7. november
På lurenkig til evigheden - om maleren Poul Anker Bech
- Et kunstforedrag ved kunstner og Kulturformidler,
Anja Kjølby.

Morgensang 9.30
Foredrag 9.45-10.45
Kaffepause
Foredrag og spørgsmål 11.00-11.30
Deltagelse en enkelt dag er 30,00 kr.
Yderligere oplysning på
www.abildkirke.dk / Vestslesvigs kirkehøjskole
Tirsdag den 24. oktober
”GudstjenesteLIV - liv i gudstjenesten” ved sognepræst Tine Illum.
Skal kirkens og gudstjenestens liv bestemmes af præsten, menigheden eller kirkeministeren?
Skal vi kun synge salmer efter salmebogen og melodier
efter koralbogen, og er det nødvendigt igen at tale om
en revidering af gudstjenesten - den blev jo revideret i
1992, da den nye bibeloversættelse kom.
Hvordan får vi etableret et GudstjenesteLIV, hvor alle
kan føle sig velkomne.
Tirsdag den 31. oktober
”Troskamp på Tønderegnen for 200 år siden” Foredrag
ved dr. phil. Lars N. Henningsen, Aabenraa. I 1797

Vi tager på opdagelsesrejse i den vendsysselske maler
Poul Anker Bechs surreelle og hyper-realistiske billedverden, der rummer underfundige, humoristiske og
dybt alvorlige elementer, der får os til at stoppe op og
undres, ikke bare over billedværket, men over livet i al
sin forunderlighed.
Tirsdag den 14. november
“Aldrig spørge om det nytter, bare, om det er sandt”:
Museumsformidler fra Ringkøbing-Skjern museum,
Lisbet Lunde Lauridsen fortæller om forfatteren, digteren, præsten, modstandsmanden og martyren Kaj
Munk.
Han er en af danmarkshistoriens mest markante personligheder fra det 20. århundrede.
I samarbejde med Folkeuniversitetet
Tirsdag den 21. november
Udflugt til Kaj Munks præstegård og Vedersø kirke.
(program og tilmelding følger).

DEUTSCHE VERANSTALTUNGEN
Gemeinsame Gemeindenachmittage für Uberg
und Tondern.
Die Gemeindenachmittage im Brorsonhaus finden
jeweils mittwochs um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen
statt:
29. November: Pastor Achim Strehlke berichtet über seinen Studienurlaub zum Thema
Gemeindeentwicklung
13. Dezember: Adventsfest
10. Januar: Autorenlesung

Kranzniederlegung
Sonntag den 12. November, 9 Uhr, Seth, am
Gedenkstein, Kranzniederlegung und Gedächtnis der
Opfer von Krieg und Gewalt, Achim Strehlke
Pflegeheimgottesdienste
Leos Pflegeheim 12.12. und 16.1., um 15 Uhr
Richtsens Pflegeheim 19.12. um 14.30 Uhr.

ALLE
HELGEN
GUDSTJENESTEN

er en dag og en tid til at mindes

DANSK ALLEHELGEN
Søndag den 5. november kl. 10.30

TYSK ALLEHELGEN
Søndag den 12. november kl. 10.00
Ved gudstjenesten Allehelgen mindes vi vore kære,
som vi har mistet. Navnene på årets døde nævnes,
og vi tænder et lys for hver enkelt.

PROVSTIUDVALG
Hvert 4. år afholdes der valg til provstiudvalg.
Det nyvalgte provstiudvalg træder i funktion
den 1.11.2017.
Resultatet af valg til provstiudvalg samt stiftsråd
for Tønder Provsti for perioden 2017 - 2021:
Følgende er valgt:
Som lægt medlem af provstiudvalget:
• Anne Marie Nielsen
• Bjarne Friis Pedersen
• Christian Svendsen
• Haakon Nissen Friedrichsen
• Hans Lorentzen
• Niels Juul Lauridsen
• Renate Osterholz
• Wivi Hansen
Præsterepræsentant i provstiudvalget:
Erling Bjerrum-Petersen
Lægt medlem af stiftsrådet:
Gitte Schulz Petersen Clausen
Af de valgte personer er Renate Osterholz vores
danske kirkesanger i Ubjerg kirke. Vi ønsker
hende tillykke med valget.

TYSK-DANSK
GUDSTJENESTE
”DE 9 LÆSNINGER”

med efterfølgende kaffe & julekage
Søndag den 3. december kl. 19.00
i Ubjerg kirke fejrer vi advent og det
nye kirkeårs komme med den dansktyske gudstjeneste, ”De 9 læsninger”.
Efter gudstjenesten er der hyggeligt
samvær med kaffe og kage.
Kom og vær med til at fejre advent
og ønske hinanden godt nyt kirkeår.

VARMESTUEN

Telefon:
70 120 110
Åbningstid:
kl. 20.00 - 02.00

Østergade 37, 6270 Tønder

Varmestuen tilbyder

Hyggeligt samvær, nogen at snakke med,
stilhed & hygge med andre, en kop kaffe
og en bid mad (gratis). Blot må der ikke
nydes alkohol, og ikke bruges eller omsættes rusgifte, mens du er i varmestuen.

Åbningstider
Tirsdag, torsdag og søndag kl. 19.00 – 21.00

En folkekirkelig samtaletjeneste i samarbejde med Kirkens Korshær
•
•
•

Du behøver ikke at gå alene med dine problemer.
Du kan tale om det, som du ønsker.
En samtale vil mange gange kunne løse op for problemerne.

Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har tavshedspligt - intet fortælles
videre. Alle kan henvende sig – og ingen spørger om navn, adresse o.l.

Står du i en livssituation, hvor du godt
Selvhjælp Sydvest er en frivillig forening
kunne bruge nogen at snakke med?
Storegade 49, 6780 Skærbæk - som tilbyder:
Har du brug for nogen at tale med pga. sorg, Grupper - netværksgrupper eller selvhjælpsgrupper
- mød andre i samme situation!
sygdom, stress, misbrug o.a. så kontakt os!
Mangler du netværk?
Samtaler - erfarne frivillige tilbyder individuelle samtaler.
Alle vores tilbud er gratis.

Forskellige projekter – pt demenscaféer og kurserne: Lær at tackle angst
og depression og Lær at tackle kronisk sygdom.

Alle henvendelser kan ske
anonymt – vi registrerer ikke
vores brugere.

Telefontid:
Alle hverdage mellem kl. 9.00 – 12.00. Der er altid en ved telefonen
7475 1035 – ring og få mere at vide!
Hjemmeside: www.selvhjaelpsydvest.dk
Kontakt pr. mail: mail@selvhjaelpsydvest.dk

Alle i foreningen har
tavshedspligt.

DANSKE GUDSTJENESTER

TYSKE GUDSTJENESTER

November
Den 05. kl. 10.30
Anne Krogh

November
Den 12. kl.10.00
Achim Strehlke

December
Den 03. kl. 19.00 ”De 9
læsninger” Dansk - Tysk
Anne Krogh

Den 24. kl. 14.00
Anne Krogh
Januar
Den 07. kl. 10.30

Dezember
Den 03. kl. 19.00
Andacht mit den neun
Lesungen Deutsch - Dänisch
Achim Strehlke

Den 10. kl. 10.00
Achim Strehlke
Den 24. kl. 16.30
Achim Strehlke
Januar
Den 14. kl. 10.00
Achim Strehlke

KIRKEBIL

ADRESSER OG TELEFONER

Internet: www.sogn.dk/ubjerg

Sognepræst
Anne Lender Krogh
Præstegården
Sønderbyvej 24, Møgeltønder
Tlf. 7473 8139

Tysk kirkesanger
Heidi Lutter
Broder-Nissen-Weg 14,
Neukirchen
Tlf. 0049 4664 432

Kirkeværge og kasserer
Jacob Tygsen
Søndersøvej 1, Udbjerg
Tlf. 7472 1484

Dansk kirkesanger
Renate Osterholz
Klostergade 14
6240 Løgumkloster
Tlf. 2176 5703

Menighedsrådets formand
Jacob Lorenzen
Sønderbækvej 17, Sæd
Tlf. 7472 4248

Tysk præst
Achim Strehlke
Kirkepladsen 5, Tønder
Tlf. 20 35 79 64
E-mail: acst@km.dk

Redaktion
Jacob Tygsen

Organist
Erika Bultmann
Waldweg 4, Humptrup
Tlf. 0049 4663 187603

Stof til næste nummer af kirkebladet
skal være os i hænde senest den 13. januar 2018

www.grafisk-arbejde.dk

Til såvel danske som tyske gudstjenester i Ubjerg eller andre kirkelige arrangementer for menigheden kan man gratis bestille kirkebil.
Søndage hvor der ikke er dansk eller tysk gudstjeneste i Ubjerg, kan man også gratis bestille kirkebil til gudstjenester i Tønder og
Møgeltønder. Kirkebil bestilles hos Tønder Taxa tlf. 7472 2900. Bilen bestilles senest dagen før kl. 16.00.

