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PÅSKEGUDSTJENESTE
MED ÆGGESØGNING

STÆREVANDRING

Søndag den 1. april holder vi fælles Dansk-Tysk
påskegudstjeneste i Ubjerg kirke. Traditionen med at
fejre fælles Dansk-Tysk påskegudstjeneste med efterfølgende socialt samvær fortsætter.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til at deltage i
æggesøgning i Jacob Tygsens have. Derefter samles
vi igen i kirken for at få varmen og nyde kaffen med
kager og et hyggeligt samvær.
(kaffebord og æggesøgning er gratis)

Sammen med den danske menighed i Aventoft
Vi mødes i Aventoft Menighedshus, Am Pegelgraben
2, Aventoft. En naturguide fortæller i 45 minutter,
derpå går vi til diget for at se stæreflokke.

Alle er hjertelig velkomne.
Vi ser frem til en glædelig påske!

MENIGHEDSRÅDET

Søndag den 1. april kl. 14.00

Har du tid, lyst, mulighed for at bidrage med kage,
boller eller andet, vil det glæde os.
Kontakt da venligst Jacob Lorenzen tlf. 7472 4248.

Sort sol ved Aventoft
Onsdag den 4. april kl. 17.00

Derefter går vi tilbage til menighedshuset, hvor vi
slutter af med kaffe.
Alle er velkomne.

Markus (Magge) Jürgensen
11.2.1923 blev han viet i Ubjerg Kirke til Catharina
Meta Hinrichsen, født 1900 i Flarup, Kreis Flensborg.
Mellem 1924 og 1927 blev Hindenburgdammen bygget. Hér arbejdede Magge som lokomotivfører, hvor
han kørte byggematerialer til dæmningen over til Sild.

Markus
1899-1981
Cathrine
1900-1950

Da jeg startede i banken i 1970 blev jeg af og til bedt
om at komme forbi med penge til Markus Jürgensen.
Han var vores nabo i Sæd og boede alene i huset
Sønderbækvej 12. Han var en meget venlig og stille
mand. Markus Hinrich Jürgensen, som altid blev kaldt
”Magge”, blev født den 1899 i Sæd, Ubjerg sogn som
ældste barn af forældrene Jens Friedrich og Cicilia Lina
Jürgensen. Jens stammede fra Sønderløgum og Cecilia
født Wellendorf stammede fra Sæd. Sille som hun kaldt
menes at være den sidste ”rødder”kone fra Sæd. Hun
solgte grøntsager fra æ rørvuhn i Tønder indtil først i
1930erne. Rørvuhnen var en kærre, en vogn med to
store hjul. Hun skubbede kærren fra Sæd til Tønder
med egne grøntsager.
Magge blev født i huset Sønderbækvej 13, hvor han
voksende op med to yngre brødre Hinrich (Henne)
Walter Jürgensen og Carsten Wellendorf Jürgensen.
Magge besøgte den gamle stråtækkede skole i Sæd og
da han til påske 1915 blev udskrevet og skulle konfirmeres, skrev læreren i skolebogen: ”Markus Jürgensen
hat sich der Landwirtschaft zugewendet”. Han havde
efter skolens afslutning planer om at arbejde i landbruget. En tid arbejde han som landbrugsmedhjælper, det
vides dog ikke hvor. Omkring 1916 blev han indkaldt
til krigstjeneste i 1. Verdenskrig. Han var ude ved
fronten i Rusland og i Frankrig. Russerne var gode,
men franskmændene kunne han ikke lide, som han har
fortalt til hans børn. En tid var han også i fangenskab.
Efter krigen arbejde han igen ved landbruget. Den

Magge og broderen Henne var et rigtigt makkerpar.
De var begge musikalske og ved enhver festlig lejlighed
spillede de op til dans. Ved den årlige mismosquostfest
var de to et uundværligt par. Magge slog på tromme
og Henne spillede på harmonika. De ses i filmen som
Nationalmuseet lavede i 1929 omkring midnatsfesten
”Mismosquost” i Sæd.
I starten efter brylluppet boede Magge og Cathrine hos
forældrene på Sønderbæksvej 13. Men ret hurtig lejede
de sig ind i huset Sønderbækvej 15, som lå lidt nord for
hans hjem. Huset tilhørte enken Anna Marie Andresen
kaldt ”Anno Stin”. Hun var svigermor til Magges onkel
Anton Jürgensen, som var gift med Ann Stins yngste
datter Pauline. Magge havde den gamle tante boende
i mange år. Hun døde først den 1944, næsten 95 år
gammel. Magges søn Walter født 1941 husker tydeligt
den gamle tante, som boede i de to østlige værelser i
hjemmet på Sønderbækvej 15. Efter Anno Stins død
købte Magge huset af arvingerne. I hjemmet blev der
født 5 sønner:
		
Jens Friedrich Jürgensen født 1923.
Johannes Nicolaus Jürgensen født 1925.
Paul Wellendorf Jürgensen født 1928.
Hans Carsten Jürgensen født 1938.
Walter Jürgensen født 1941.
Magge gik ud som arbejdsmand og havde mange forskellige gøremål. En overgang var han hustækker og om
vinteren var han ”snekonge”, dvs. han stod for snerydning og samlede mandskab i byen til dette arbejde. Især
i vinteren 1947 var der rigtig megen sne. Da var sneen
på Grøngårdvej udenfor Alfon Tygsens gård så høj, at
de skulle arbejde i 3 etager. Magge var også chef for
”kanalholdet” og det bestod næsten kun familie, som
var sønnen Jens Johannes, broderen Henne og Hans
Nielsen, naboen fra Sæd. De oprensede grave og kanaler
fra Tønder til Grøngård, Jejsing og Rørkær. Det var Nis
Rasch, Hostrup der var øverste chef og om sommeren
skulle hele holdet også hjælpe med høsten. Al transport
til og fra arbejde foregik på cykel.
Han var også noget af en ”Georg opfinder” og havde
mange ideer. I fritiden var han frisør og cykelsmed for

Brdr. Jürgensen

naboer, og så sad han ofte og harpede leer med den
velkendte lyd.

Omkring 1955-57, da alle børn mere eller mindre var
flyttet hjemmefra, solgte Magge huset og flyttede ind på
det gamle mejeri i Sæd. Her boede han nogle år, for derefter at flytte ind i ejendommen Grøngårdvej 10 i Sæd,
som ejedes af bagerens kone Inge Petersen i Sæd. Her
boede han i den østlige del af huset. Omkring 1965 flyttede han igen, denne gang til huset Sønderbækvej 12.
Huset havde naboen Jürgen Carstensen købt og manglede en lejer. I 1970 byggede familien Haugaard deres
parcelhus i Sæd. Det havde Magges store interesse og
han kom ofte på byggepladsen. Da Jürgen Carstensen
ville sælge huset, som Magge boede i, trådte Henning
Haugaard til og købte det lille hus. Nu havde Magge
fået en ny udlejer. Det var hér jeg ofte bragte ham ny
forsyning af penge fra banken. De sidste år tilbragte han
på Richtens Plejehjem i Tønder. Han havde det stadig
godt og var ofte med pedellen ude i byen for at handle
ind. Selv har han betegnet disse år som de bedste i hans
liv. Han døde den 5.8.1981 i en alder af 82 år. Han
blev begravet på Ubjerg Kirkegård den 8. august. I dag
er kun den yngste søn Walter i live.
Horst P. Fries

Omkring 1936 blev Magges kone Cathrine syg af brystkræft. Hun gennemgik flere operationer og var ofte indlagt på sygehuset. Hun døde den 29.3.1950 knap 50 år
gammel. Da var det yngste af børnene kun 9 år gammel.
Det blev en svær tid for Magge, alene med 5 drenge,
hvoraf de to mindste var hjemmeboende og ikke råd til
en husholderske. Han cyklede hjemmefra kl. 6.00 om
morgenen og kom hjem igen kl. 18.00. Da skulle han til
at lave mad og ordne hjemmet. Ofte blev det havregrød,
hvor resterne næste dag blev varmet op. Selvom børnene
havde det hård uden mor, betegnes faderen som en ejegod far. Der var nogle som gav en hånd med i hjemmet.
Bl. a. kom Grethe Jørgensen ude fra Sæd Østermark, i
daglig tale kaldt ”Polen”, for at lappe og ordne børnenes
tøj. Også er nævnt Jacob og Erna Lorenzen, som var
god ved især den yngste af børnene. En overgang blev
den yngste Walter hver dag sendt til Tønder for at hente
middagsmaden på et pensionat i Søndergade. Maden
var stablet i metalbeholder oven på hinanden, med en
bøjle over, så det var nemt at transportere.
I løbet af 1951 fik Magge en husholderske, den fraskilte Edith Hansine Jacobsen, født den 25.12.1912 i
Fredericia. Magge og Edith blev gift hos sognefogeden i
Sæd den 2.9.1951. Da nævnes det, at hun var tysk statsborger. Meget hurtig efter vielsen flyttede Edith dog
igen fra Magge. Efter sigende blev hun gift med ham
fordi hun ville være dansk statsborger. Derefter boede
Magge alene resten af sine dage.

Ubjerg kirkegård

NYT FRA LOKALRÅDET

MADPAKKEHYTTEN
Madpakkehytten har fået beklædt to sider, så man
nu kan sidde i læ. Der kommer også bord og bænke
i hytten så det, der står der nu, kan komme ud under
åben himmel. Tag forbi legepladsen og se, hvor fint
det ser ud.

ENERGINET
Som fortalt i forrige udgave af Kirkebladet, har lokalrådet, i forlængelse af et borgermøde, søgt Energinet.
dk om midler til etablering af byens torv samt
stier i lokalområdet. Ansøgningen går via Tønder
Kommune, da det rent regnskabsmæssigt er en fordel,
og vi afventer svar.

VINDTVED VINDPARK
I forbindelse med realiseringen af Vindtved Vindpark
tilfalder der lokalområdet en del penge. I den forbindelse vil lokalrådet indkalde til et borgermøde for at
ideudvikle, hvad pengene kan bruges til. Vi håber,
I har rigtig mange ideer og møder op for derved at
være med til at gøre Sæd/Ubjerg til et endnu mere
spændende lokalsamfund, hvor folk trives og har lystr
til at bo.

UDSKIFTNING AF GADELYS
Udskiftningen af gadelys er afsluttet. Har du bemærkninger hertil, kan du aflevere det på skrift hos Hanne
Frisk, som sørger for, at det kommer videre til Tønder
Kommune.

Billeder fra øl

brygning i no

vember 2017

TEST AF DEN NYE BRYG
Johannes Matzen fra Ubjerg tester det nye bryg,
Sort Sol. En velsmagende mørk belgisk ale på 10%
med enebærsmag.
10 deltagere var med i brygningen, som André
Thorup fra JV var brygmester på.
De fik hver 4 flasker, så det var dyrebare dråber.

BRYGHUSET/MUSEET
Bryghuset/museet bliver flittigt brugt både af de, der
brygger øl og de, der er mere interesseret i husets
historiske fortid. Når der brygges øl slås det op på FB,
hvor man så kan tilmelde sig. Det er meningen, at der
på sigt skal ”uddannes” nogle brygmestre, som kan
være ansvarlige for ølbrygningen i mindre grupper, så
udbyttet for den enkelte bliver større. Vil man besøge
museet, skal man kontakte en fra bestyrelsen for at få
koden til nøgleboksen.

NYT FRA LOKALRÅDET

GENERALFORSAMLING
I marts er der generalforsamling, men datoen er
endnu ikke fastlagt, så hold øje med opslag på
Facebook, A-skilte og ”Stærekassen”. Man kan
forny sit medlemskab af lokalrådet hos Christian
Andresen, Sønderbækvej 10, eller Hanne Frisk,
Grænsevej 8. Medlemskab koster 50,- kr for
enkeltpersoner og 75,- kr for husstanden.
Beløbet kan også indbetales via Mobilepay på
nr. 2672 3881.
Har du interesse i at deltage i bestyrelsesarbejdet,
så kontakt Hanne Frisk.

TAK
En stor tak til juletræsgruppen, der igen sørgede for,
at Sæd fik et smukt oplyst juletræ.

FOREDRAG I HYTTEN
Sæsonens sidste foredrag er med jagtentusiasten Hans
Kristensen fra Lydersholm. Han er kendt af mange og
kan fortælle indlevende om jagt og har sikkert også
nogle anekdoter i ærmet. Det foregår torsdag den
15.3. klokken 19.30 i LADEN og billetten koster
100,- kr inklusive kaffe og kage. Foredragets emne
er ”Jagten før Genforeningen”. I foredraget besøges
datidens jægere og man hører hvordan jagten blev

administreret på en måde, der gjorde Sønderjylland til
et jagtligt forbillede for danske jægere – og som efter
genforeningen var med til at ændre hele den danske
jagt.
Tilmelding og betaling kan ske hos Hanne Frisk eller
der kan købes en billet via Mobilepay 2672 3881.

Program

for Vestslesvigs kirkehøjskole vinter 2018
Vi mødes i Brorsonhus, Kirkepladsen 2, 6270 Tønder om tirsdagen
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
Kurserne afholdes tirsdag formiddage
kl. 9.30-11.30
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 30. januar
Sognepræst ved Mamorkirken i København, Mikkel
Wold ”Sjælesorg – teologi eller psykologi”.
Om en kirkelig disciplin og dens møde med psykologien – og om kunsten ikke at skulle gå ind i sig selv
for at finde sig.

Tirsdag den 6. februar
Højskolelærer og foredragsholder Lars Thorkild Bjørn
”Asta Grundtvig – en ”ukendt”, men stærk kvinde
med stor indflydelse”
Tirsdag den 13. februar
vinterferie
Tirsdag den 20. februar
Musikhistoriker og formidlingsleder Karsten Eskildsen
”Rued Langgaard – lyden af tro og håb”
Tirsdag den 20. februar kl. 11.30 - ca. 12.00
Årsmøde
Tirsdag den 27. februar
Sognepræst og forfatter Søren Matthiesen ”Ud over
al forstand. Tilværelse og tro i Dostojevskijs forfatterskab” Foredraget forudsætter ikke noget forhåndskendskab til Dostojevskij, men man kan læne sig
tilbage og lytte til de dramatiske fortællinger
Tirsdag den 6. marts
Udflugt (program følger)

KVINDERNES
INTERNATIONALE
BEDEDAG
MIN VEJ TIL VERDENS ENDE
Torsdag den 15. februar kl. 19.00
Foredrag ved tidligere præst i Aventoft Jens
Bach Nielsen i Aventoft Menighedshus, Am
Pegelgraben 2, Aventoft.
En personlig beretning om sidste sommers pilgrimsvandring. Alle er velkomne
Aventoft danske Menighed

Fredag den 2. marts kl. 19.00
er der fælles dansk-tysk gudstjeneste i Tønder Kristkirke.
Her fejres kvindernes internationale bededag,
der i 2018 er udarbejdet af bededagskomiteen
fra Surinam med temaet "Guds skaberkraft
er stor".
Bagefter er der smagsprøver på mad fra
Surinam, det mindste land i Sydamerika.

DEUTSCHE VERANSTALTUNGEN
Gemeinsame Gemeindenachmittage für Uberg
und Tondern
Die Gemeindenachmittage im Brorsonhaus finden
jeweils mittwochs um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen
statt: 14. März; 11. April; 23. Mai; 20. Juni: Kleines
„Sommerfest“
Gottesdienste in Tondern
Gemeinsame deutsche Gottesdienste für die
Gemeinden in Uberg und Tondern feiern wir in
Tondern am 4. Februar (16.30 Uhr), 18. Februar
(10 Uhr), 25. Februar (16.30 Uhr), Freitag den 2.
März (19 Uhr: Weltgebetstag), 18. März (10 Uhr),
25. März (16.30 Uhr), Gründonnerstag, 29. März,
16.30 Uhr
Feierabendmahl mit Essen in der Kirche
Karfreitag, 30. März, 15.00 Uhr
Andacht zur Sterbestunde Christi
Ostersonntag, 1. April, 5.30 Uhr
Feier der Osternacht, anschließend Osterfrühstück
im Brorsonhaus
Ostermontag, 2. April, 10 Uhr,
Osterfestgottesdienst mit Abendmahl
Sonntag, 15. April, 10 Uhr; Sonntag, 22. April, 16.30
Uhr; Sonnabend, 28. April. 18 Uhr,
Abendmahlsgottesdienst vor der Konfirmation
Sonntag, 29. April, 10 Uhr, Konfirmation; Sonntag,
6. Mai, 16.30 Uhr; Sonntag, 27. Mai, 19.30 Uhr
Weltgebetstag
Den Weltgebetstag feiern wir in Tondern gemeinsam
deutsch-dänisch am Freitag dem 2. März ab 19 Uhr.
Die Gebete, Lieder und Bibellesungen wurden in
diesem Jahr von Frauen aus Surinam erstellt. Surinam
ist das kleinste Land Südamerikas. Zwischen Karibik
und Brasilien gelegen, haben seine rund 540.000
Einwohner u.a. afrikanische und indische, indigene,
javanische, europäische und chinesische Wurzeln.
Die Frauen aus Surinam feiern mit uns unter dem
Thema: „Gottes Schöpfung ist sehr gut!“
Anschließend an den Gottesdienst kommen wir im
Brorsonhaus zusammen und probieren Gerichte aus
Surinam. Während die Vorbereitung in der Hand
der Frauen liegt, sind zum Gottesdienst und im
Brorsonhaus auch Männer herzlich willkommen.

Pflegeheimgottesdienste
dienstags 15 Uhr, in Leos Pflegeheim: am 13. März
und am 15. Mai und in Richtsens Pflegeheim: 20.
Februar und 24. April.
Breklumer Mission:
Sonntag, 4. März, 10.30 Uhr, finden in Hostrup
der Missionsgottesdienst und im Anschluss die
Generalversammlung der Freunde der Breklumer
Mission statt.
Kleidersammlung verlegt
Die Kleiodersammlung für Bethel findet in diesem
Jahr im September und nicht bereits im Februar statt.
Konfirmationsjubiläum am Pfingstwochenende
Am 19. Mai, dem Sonnabend des Pfingstwochenendes
laden wir alle ehemaligen Konfirmanden, die vor
mindestens 25 Jahren in Uberg konfirmiert worden
sind, ein, ihr Konfirmationsjubiläum zu feiern. Wir
beginnen mit einem gemeinsamen deutsch-dänischen
Gottesdienst, werden Mittag essen und Kaffee und
Kuchen zu uns nehmen. Und vor allem: Alle werden
viel Zeit haben für Begegnung und Gespräch mit den
ehemaligen Mitkonfirmanden.

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.

En folkekirkelig samtaletjeneste i samarbejde med Kirkens Korshær
•
•
•

Åbningstider

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.

Tirsdag, torsdag og søndag kl. 19.00 – 21.00

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

Februar
Den 04. kl. 10.30
Anne Krogh

Februar
Den 11. kl.10.00 Estomihi
Amos 5,21-24, Günther Barten

Marts
Den 04. kl. 19.00
Anne Krogh

April
Den 1. kl. 14.00
Dansk-tysk påskegudstjeneste
Anne Krogh/Achim Strehlke

März
Den 11. kl. 10.00 Lätare
Philipperbrief 1, 15-21
Achim Strehlke

April
Den 1. kl. 14.00 Deutschdänischer Ostergottesdienst
Achim Strehlke/Anne Krogh
Den 8. kl. 10.00
Quasimodogeniti
Kolosserbrief 2, 12-15
Achim Strehlke

KIRKEBIL

ADRESSER OG TELEFONER

Internet: www.sogn.dk/ubjerg

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

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

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

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

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

Kirkegårdsleder
Jørn Skov
Ribelandevej 47, 6270 Tønder
Tlf. 2126 0880
8.00 – 14.00

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

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

Redaktion
Jacob Tygsen

Stof til næste nummer af kirkebladet
skal være os i hænde senest den 8. april 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.

