Nr. 2 - 30. årgang 2018
Juli, august og september

Udbjerg Sogns Kirkeblad

Bluegrass Boulevard består af:
Mads Knude Hovgaard, banjo, dobro og sang
Jan Eskildsen, bas og sang
Jesper Henning Pedersen, sang og mandolin
Henning Petersen, sang og guitar

SOMMERKONCERT MED BLUEGRASS BOULEVARD
Lørdag den 18. august kl. 16.00 i Ubjerg kirke
Bluegrass er en traditionel amerikansk musikform, der har taget sit navn efter Kentucky, the Bluegrass
State. Bluegrass samler elementer fra den gamle country musik, swing, jazz, blues og den traditionelle
folkemusik, som indvandrerne fra Europa i sin tid bragte med sig til den nye verden. Læg dertil den
flerstemmige sang, som kendes fra de mange små kirker, og et tekstunivers som spænder fra den evige
ulykkelige kærlighed over menneskeskæbner til det nære forhold til kirken og til troen. Resultatet er
blevet en perlende frisk, energisk og charmerende musikform
De har tidligere bl.a. spillet Koncerter på Tønder Festivalen, Århus Folkemusikfestival, Horsens
Folkemusikfestival og i DR-TV.
Efter koncerten har vi fælles spisning af let grillanretning m.m. samt kaffe/kage.
Kom og vær med til en festlig sommereftermiddag, hvor Aventoft og Ubjergs dansk-tyske
menigheder mødes til hygge og udveksling af kirke, kultur og sprog.
Arrangementet er gratis!
På gensyn i Ubjerg kirke

Konfirmation
Konfirmation, af latin confirmatio = bekræftelse,
er en kirkelig handling, som bekræfter dåbens gyldighed. I tidligere tider var konfirmationen tegn på,
at konfirmanden var trådt ind i de voksnes rækker
efter endt skolegang. Konfirmationen var også adgangsbetingelse for deltagelse i nadveren.
Oprindelig var det også således, at hvis man ikke
var konfirmeret, mistede man desuden retten til at
indgå ægteskab, til at være fadder og til at vidne, og
man kunne blive straffet hvis man ikke inden sit 19.
år var blevet konfirmeret.
Forud for konfirmationen foregår konfirmationsforberedelse eller -undervisning forestået af præsten. I tidligere tider skulle konfirmanden ”overhøres” i katekismus for at kunne konfirmeres. Bestod
man ikke overhøringen på grund af manglende evner, skulle præsten sætte ind med ekstraundervisning, men skyldtes årsagen modvillighed, var straffen fængsel.
Normalt var der ikke knyttet nogen særlige skikke
til konfirmationen ud over den højtidelige ceremoni
i kirken. Der blev ikke holdt en stor fest med gaver
og taler som i dag. Konfirmationen havde alligevel
en stor betydning for den unge. Den markerede en
overgang fra barn til voksen, og med konfirmationen fik man nye borgerlige rettigheder, muligheder
og pligter, ting der var nødvendige for at kunne træde ud i livet eller ” ind i de voksnes rækker”. Konfirmationen blev synliggjort ved at de unge fik nyt
tøj til lejligheden. Den unge mand fik sit første sæt
tøj, mens den unge kvinde fik sin første fine kjole.
Når man var blevet konfirmeret, fik man en konfirmationsattest, der var betingelsen for, at man kunne
få en skudsmålsbog. En skudsmålsbog var nødvendig, hvis man skulle arbejde uden for sognet. Den
skulle nemlig vises til degnen eller klokkeren, for
at man kunne blive indtegnet til den tvungne altergang. Uden skudsmålsbog var man nærmest
stavnsbundet til sit hjemsogn. Skudsmålsbogen blev
afskaffet ved lov i 1921, men den var dog uofficiel
allerede blevet afskaffet gradvist inden da.
I Danmark blev konfirmationen indført af Christian VI i 1736. Her i sognet blev konfirmationen indført i året 1739. I begyndelsen blev de unge konfirmeret mellem deres 16½ og 19. år. I året 1751 blev

Ann Hennings fra Sæd konfirmeret i en alder af 21
år. I kirkebogen er der ved hende indført følgende
bemærkning: ” Ann Hennings fra Sæd, fordi hun
er dårlig i kristendom, får ikke adgang til nadveren
før hun lader sig bedre undervise, hvilket hun også
har lovet.” 1750 havde hun allerede været med på
listen som konfirmander, men da klarede hun ikke
prøven og blev ikke konfirmeret.
1789 skriver den stedlige pastor Todsen om konfirmation. ”Nu efter den sidste kongelige forordning
undervises konfirmanderne et helt år. Undervisningen foregår fortrinsvis om efteråret og i foråret, og
den foretages af præsten, degnen og skolemesteren.
Selve konfirmationen foregår på følgende måde:
Først holdes der en offentlig og passende tale til
menigheden og særligt til børnene, derefter foregår overhøringen af børnene. Så følger den festlige
velsignelse og endelig afsluttes denne handling med
en formaning til børnene og med en bøn.” Dengang
blev der her kun afholdt konfirmation hvert andet
år, de der ville konfirmeres i de mellemliggende år,
gik til nabosognene som regel Aventoft eller Süderlügum. På den måde er der også ofte blevet konfirmeret børn fra nabosognene her i kirken. Efter 1847
blev der holdt årlige konfirmationer her i sognet.
Konfirmation foregik kort før påske, til tider også
mellem påske og pinse. Under pastor Schmid
(1799-1840) blev konfirmationerne som regel holdt
skærtorsdag. Under pastor Göttge (1841-1868) som
regel palmesøndag. Derefter på en søndag kort før
påske. Omkring år 1900 kom der en ny forordning
om at undervisningen skulle foretages af præsten to
formiddagstimer om ugen i tiden november til påske. Konfirmationen blev så afholdt palmesøndag
efter at der var afholdt offentlig overhøring onsdagen før.
Indtil i midten af 1900 tallet var hovedreglen på
landet, at de unge med konfirmationen også forlod
skolen og kom ud at tjene.
Konfirmationen fungerer nu ikke længere som et
overgangsritual, og det har den ikke gjort siden
omkring 1950erne. I dag har konfirmationen ingen
samfundsmæssige konsekvenser. Barnets tilværelse
eller sociale status ændrer sig ikke, når det bliver
konfirmeret. Heller ikke omgivelserne betragter
konfirmanden anderledes efter konfirmationen.

Formålet med konfirmationen har ikke ændret sig
gennem alle årene, men det er også næsten det eneste der ikke har ændret sig i forbindelse med konfirmationen. Oprindelig var det strafbart, hvis den
unge ikke inden sit 19. år var blevet konfirmeret og
en manglende konfirmation medførte også at man
ikke fik en del borgerlige rettigheder. I dag er konfirmation frivillig og konfirmation har ikke indflydelse på borgerlige rettigheder og pligter. Konfirmationen betragtes ikke længere som egentlig
overgang til voksenlivet. Konfirmationsalderen har
ændret sig gennem årene fra oprindelig at være 1619 år til i dag 13-14 år, og mens konfirmanden tidligere oftest gik ud af skolen umiddelbart efter konfirmationen, så fortsætter de unge i dag med at gå i
skole flere år efter konfirmationen. Konfirmationsforberedelsen eller -undervisningen har også gennem årene ændret sig på væsentlige punkter. Mens
en stor del af undervisningen tidligere gik på at lære
salmer og katekismus udenad, så er undervisningen
nu til dags tilrettelagt på en helt anden og nok meget mere spændende måde for de unge. I dag er det
efterhånden også almindeligt, at der i sognene tilbydes mini-konfirmandundervisning for børn i 9-10
års alderen. Det er et gratis fritidstilbud, hvor børnene på en underholdende og legende måde stifter
bekendtskab med kirken og kristendommen og forberedes på en senere konfirmationsforberedelse.
Festlighederne i forbindelse med konfirmationen
har også ændret meget gennem årene, fra kun at
være ceremonien i kirken til nu også at være en af
de helt store fester i hjemmet. En fest der ofte har
indlagte events og nærmest kan sammenlignes med
et bryllup.
Blå mandag, dagen efter konfirmationen, var hovedsagelig noget, der blev
fejret i de større byer. Igennem de
sidste 5o år har denne skik bredt sig
til næsten alle egne af landet. Konfirmanderne fejrer sammen dagen med
besøg i storbyen, udflugter til badelande,
legeparker eller indkøbsture. Selvom konfirmationen, med alt hvad dertil hører, således har ændret
sig meget over tiden, så har konfirmationen for det
unge menneske altid været en stor og begivenhedsrig dag. Alle kan som regel huske deres konfirmati-

onsdag som en af deres livs første rigtig store dage.
En dag man gerne mindes.
Her i sognet har vi nu i næsten et hundrede år med
5-7 års mellemrum fejret guldkonfirmation for tidligere konfirmander, der var blevet konfirmeret i
kirken 50-55 år tidligere. I 2013 var det igen så vidt
at der skulle fejres guldkonfirmation. Da konfirmationsårgangene ikke længere var så store som tidligere, besluttede menighedsrådet dengang at ændre
arrangementet til et konfirmationsjubilæum omfattende alle tidligere konfirmander, der var blevet
konfirmeret for 40-45 år siden og alle der var konfirmeret for mere end 50 år siden. Det var et fælles
dansk- tysk arrangement, som blev vel modtaget og
havde stor tilslutning. I 2018 var det igen tid til at
arrangere en konfirmationsfestlighed for tidligere
konfirmander. Det var derfor nærliggende igen at
arrangere et fælles dansk-tysk konfirmationsjubilæum. Jubilæet, der fandt sted pinselørdag den 19.
maj 2018, var igen en succes med deltagelse af 47
tidligere konfirmander fra årene 1944 til 1978.
– Jacob Tygsen

NYT FRA LOKALRÅDET

BORGERMØDE
Søndag den 22. april var der borgermøde i LADEN. Mødet startede med et oplæg fra konsulent
Merethe Juul. Efter oplægget blev der arbejdet
videre i fem grupper omkring emnerne ”styrker”,
”svagheder”, ”trusler” og ”udviklingsmuligheder”
for vores lokalsamfund. Der kom flg. Forslag:
Ideer til udvikling i Sæd-Ubjerg
Fælles for stort set alle grupper på den ene eller
anden måde.
Markedsføring
• Markedsføring af byen på facebook samt diverse medier – at det er rart at bo i Sæd – tæt på
Tønder og Tyskland
• Åben by - arrangement
• PR gruppe, der interviewer folk. Hvorfor bor
de i Sæd – hvorfor har de valgt Sæd ? Offentliggørelse på facebook og i aviserne.
• PR i Ugeavisen (Digeposten) – Hvad sker der i
Sæd ?
Trafiksikkerhed
• ¨Sønderbækvej som stillevej max. 15 km zone
(der kører meget tung trafik på Sønderbækvej)
• Trafiksikkerhed i byen og hovedvejen (bum /
svingbane – som i Øster Højst)

Fællesskab
• Fælles aktiviteter f.eks byfest, fællesspisning
• Arrangementer for alle aldersgrupper
• Interessegrupper, klubber, edb-undervisning
• Halv hal til fællesarrangementer
• Bierfest m/Sædskum
• Interesseregrupper, som er etableret som
knopskydning fra ’Byens Torv’ projektet.
Tiltrækning af tilflyttere
• Omdanne Geirs gård til bofællesskab med
henblik på at tiltrække tilflyttere og minimere
affolkning
• Tilflytterhus
• Arrangere busture/udflugter for lokalbefolkningen
• Mere nedrivning af faldefærdige huse for at
etabler byggegrunde
• Billig strøm via vindmøller > sammen med
billige huspriser
• Udpege mentor for tilflyttere
Transport
• Shuttlebus
• Mobilitet, samkørsel
• Bænk med skilt, hvor man sidder, hvis man
skal med til Tønder / Tyskland (på hovedvejen)
(samkørsel)

NYT FRA LOKALRÅDET
Inden Merethes oplæg fremlagde Lars Thomsen planerne for Byens Torv og Stiprojekt med
æbletræer. Projekterne er, som tidligere nævnt,
udviklet på et tidligere borgermøde, hvor der blev
nedsat to arbejdsgrupper. Som fællesprojekt med
Jejsing skal der opstilles en infohytte ved vindmøllerne. Hytten skal informere om vindenergi.
Det samlede projekt er finansieret af Energinet.
dk. Pengene til projekterne er frigivet og forvaltes af Tønder Kommune, da vi på den måde kan
spare momsen og derved få mere for de godt
900.000,- kr, der er bevilliget.

Aktivitetspark
Mht den planlagte aktivitetspark på marken ved
Bryghuset/Museet i Sæd, så er projektet sendt i
nabohøring. Jacob Lorenzen har i løbet af de seneste tre uger fjernet de store bliklader, der lå på
marken, hvilket har givet luft og lys til området.
I løbet af foråret etableres der et bord-/bænkesæt i madpakkehytten på legepladsen. Så kan
du tage dine børn, børnebørn eller naboens
børn med en tur på legepladsen og nyde madpakken eller eftermiddagskaffen ved bord og
bænke. Husk, der er også et bålsted med grill, så
der kan laves snobrød eller grillpølser.

KONFIRMANDER 2018-19
VED UBJERG KIRKE
Pga. kommende strukturændringer som vedr.
bl.a. Ubjerg er konfirmationsforberedelsen endnu
ikke endeligt planlagt. Men efter sommerferien
ved vi meget mere. Ønsker I at vide mere om
konfirmation og konfirmationsforberedelse så
ring eller skriv.
Konfirmationen i 2019 finder sted i Ubjerg kirke
efter aftale med konfirmanderne, så man selv har
mulighed for at vælge konfirmationssøndagen.
Tilmelding til konfirmationsforberedelse sker ved
henvendelse til sognepræsten.
Med venlig hilsen
Sognepræst
Anne Lender Krogh
E-mail: ankr@km.dk
Tlf. 7473 8139

Jubilæumskonfirmande
rne pinselørdag den 19
.05.2018.
Foto Jane R. Ohlsen.

Søndag den 29. april 2018 blev Christian Schack Frederiksen i Ubjerg kirke konfirmeret af Erling BjerrumPetersen. Foto privat.

GOTTESDIENSTE UND
VERANSTALTUNGEN

in den deutschen Teilen der Kirchengemeinden Tondern und Uberg
vom 9. Juni bis 2. September 2018.
Sonntag, 24. Juni, 19.30 Uhr, Tondern,
Gottesdienst mit Liedern aus Taizé, Achim Strehlke
Mittwoch, 20. Juni, 15 Uhr, Brorsonhaus,
Gemeindenachmittag: Kleines Sommerfest

Sonnabend, 18. August, Uberg,
Konzert
Sonntag, 19. August, 10 Uhr, Tondern,
Gottesdienst mit Abendmahl, Achim Strehlke

Sonntag, 1. Juli, 8.30 Uhr, Tondern,
Gottesdienst, Achim Strehlke

Dienstag, 21. August, 14.30 Uhr,
Richtsens Pflegeheim, Pflegeheimgottesdienst,
Achim Strehlke

Sonntag, 8. Juli, 10 Uhr, Uberg,
Gottesdienst, Achim Strehlke

Donnerstag, 23. August, 21 Uhr, Tondern,
(deutscher Festivalgottesdienst) Nachtgebet

Sonntag, 15. Juli, 10 Uhr, Tondern,
Gottesdienst mit Abendmahl, Günther Barten.

Sonntag,26. August, 8.30 Uhr, Tondern,
Gottesdienst, Achim Strehlke

Sonntag, 22. Juli, 8.30 Uhr, Tondern,
Gottesdienst, Carsten Pfeiffer

Sonntag, 2. September, 14 Uhr, Insel Röm:
Inselmissionsfest der Freunde der Breklumer
Mission in Nordschleswig

Sonntag, 29. Juli, 19.30 Uhr, Tondern,
Gottesdienst, Anke Krauskopf
Sonntag, 5. August, 8.30 Uhr, Tondern,
Gottesdienst, Achim Strehlke
Sonntag, 12. August, 10 Uhr, Uberg,
Gottesdienst, Achim Strehlke.
Sonntag, 12. August, 9 Uhr, Tondern.
Start zu Fuß, Fahrrad oder mit Auto zum gemeinsamen Gottesdienst in Uberg, anschließend
Gemeindeausflug zur Haidburg.
Dienstag, 14. August, 15 Uhr,
Leos Pflegeheim, Pflegeheimgottesdienst, Achim
Strehlke

Pastor Achim Strehlke · Kirkepladsen 5, 6270 Tønder · Telefon 20 35 79 64 · Mail: acst@km.dk

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

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
kunne bruge nogen at snakke med?
Har du brug for nogen at tale med pga. sorg,
sygdom, stress, misbrug o.a. så kontakt os!
Mangler du netværk?
Alle vores tilbud er gratis.

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.

Selvhjælp Sydvest er en frivillig forening
Storegade 49, 6780 Skærbæk - som tilbyder:
Grupper - netværksgrupper eller selvhjælpsgrupper
- mød andre i samme situation!
Samtaler - erfarne frivillige tilbyder individuelle samtaler.
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

1. juli kl. 19.00
KirkeCafé i Laden 8 med
kaffe og kage.
Oplæg ”kropskultur”
Anne Krogh

8. juli kl. 10.00
Achim Strehlke

9. september kl. 10.00
Achim Strehlke

12. august kl. 10.00
Achim Strehlke

7. oktober kl. 14.00
Deutsch-dänisches Erntedankfest
Achim Strehlke – Anne Krogh

5. august kl. 10.30
10. søndag e. trinitatis
Anne Krogh

2. september kl. 10.30
14. søndag e. trinitatis
Anne Krogh
7. oktober kl. 14.00
Fælles dansk-tysk
høstgudstjeneste
Anne Krogh – Achim Srehlke

KIRKEBIL
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.

ADRESSER OG TELEFONER
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 5. september 2018

www.grafisk-arbejde.dk

Internet: www.sogn.dk/ubjerg

