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Tine K. Skau og Carl-Aage Eliasson

SOMMERKONCERT
MED GREEN PIPES
Lørdag den 17. august 2019 kl.
15.00 i Ubjerg kirke
En kirkekoncert hvor rammerne for orglets håndtering
sprænges i mødet med fløjterne og den keltiske musik.
Airs – smukke og vemodige melodier, der har så højt
til himlen, at det dynamiske spænd er uendeligt! Jigs,
reels og polkaer med så megen vildskab, at det orgel
de byder op til dans får pustet piberne ud! Da både
blokfløjter/whistles og orgelet grundlæggende er luftaktiverede piber, bliver instrumenterne en forlængelse
af hinanden. En forlængelse, der sprænger rammerne
for den keltiske musik og gør den større, inderligere.
Stærkere.
Musikken er utæmmelig og danser for fuldt udtræk
i Green Pipes. Vi ser frem til at slippe vildskab og
inderlighed løs i de danske orgler.

Organist Carl-Aage Eliasson har organisteksamen fra
Vestjysk Musikkonservatorium, solisteksamen fra Det
Kgl. Danske Musikkonservatorium og omfattende
koncertvirksomhed i ind- og udland. Seneste embede
er Thomas Kingo Kirke, Odense (2009-2015). I
denne sammenhæng er det absolut ikke uvæsentligt,
at CAE i mere end 25 har akkompagneret og turneret
med sangeren Trine Gadeberg og dermed kender den
såkaldt rytmiske musik og dens virkemidler. Denne
erfaring, kombineret med et massivt spillemæssigt
overskud giver Green Pipes koncert højde, drøjde og
dybde!
Tine K. Skau spiller whistles, blokfløjter, elody (elektrisk blokfløjte) og guitarpedaler. Er uddannet på
Det Fynske Musikkonservatorium og har omfattende
turne- og ensemblevirksomhed. Når små fløjter tager
livtag med instrumenternes dronning, så skal det gøres
med en stålsat spillestil og en klar bevidsthed om,
hvad det er fløjterne kan fremfor orglet. Hvor orglet
har en statisk dynamik kan fløjterne bøje tonerne og
få dem til at sprælle af liv.
Efter koncerten har vi fælles spisning af en let grillanretning samt kaffe og 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 og alle er velkomne
På gensyn i Ubjerg kirke.

Sædholm
Ude i det østligste hjørne af Ubjerg sogn ligger
ejendommen ”Sædholm”. Ejendommen bestod
oprindeligt af en længe med beboelse i den ene
ende og en lille stald i den anden ende, beboelsen
menes at være opført omkring 1902 og stalden i
1920.
Der fortælles om en mand ”Ludde” som iflg. naboen på
Holmgård boede der med sin familie før 1. verdenskrig.
Han var meget doven, men konen var lidt mere energisk. Hun gik rundt om markerne og tog i pælene – var
de løse tog hun dem! Ludde skulle hjælpe med at anlægge den nye vej fra Sæd til Grøngård. Gik han forrest
i sjakket blev de forsinket og gik han bagved blev han
hurtig langt bagefter de andre.
Under 1. verdenskrig boede nogle polakker til leje i
ejendommen. Der nævnes polakken Pjotr eller Peter
Ciesenski, som har boet der med kone og i hvert fald
børnene Anastasia og Simon indtil foråret 1922, hvor
familien flyttede til Abild, mens han efter sigende kom
i fængsel for smugleri og skyderi. Ejendommen fik
dengang i folkemunde tilnavnet ”Polen”, og stadig den
dag i dag – næsten 100 år efter – er der nogle blandt den
ældre generation, der fortsat forbinder ejendommen
med navnet.
Efter 1922 nævnes som lejer af ejendommen Knud Ove
Jørgensen. Han blev født den 5.2.1895 i Skt. Mathias
sogn København, hvor han blev døbt den 8.2. som søn
af ugifte pige Marie Sørine Sørensen. Fem år senere
blev hun gift med Peder Jørgensen, som nævnes som
far til Knud. Ved folketællingen i 1906 nævnes familien i Tikøb, Lynge Kronborg, Frederiksborg sammen
med Knuds nye lillebror Alfred født 1901. Da kalder
Peder sig savskærer og arbejder på et savværk. Knud
nævnes i 1911 som 15 årig landbrugsmedhjælper på
en gård i Bogø, Præstø. Der står der, at han i 1909 kom
fra Kvistgaard til Bogø. Fra den 1.6.1915 til 1.2.1917 var
han soldat i Slagelse. Iflg. hans soldaterbog kaldes han
”landmand” og der står, at han er 1,69 m høj, hvilket
dengang var den helt normale højde for en mand. Han
var middel af vækst og med rødt hår. Efter soldatertiden
indtrådte han i 1919 i det gamle GrænsegendarmeriKorps i Varminglund ved den gamle grænse og kom ved
grænseflytningen den 5. maj 1920 med til Sæd. Hurtig
lærte han en pige at kende. Det var den 21 årige Anna
Margaretha Hansen kaldt ”Grethe”. Hun var datter af
arbejdsmand Hans Jensen Hansen og Christiane Petrea
Hansine Linnet fra Sæd. De havde ejendommen i dag
Sønderbækvej 5, hvor Grethe voksede op sammen med
12 søskende. Knud og Grethe blev gift den 11. maj 1921
hos sognefogeden i Sæd. Kort tid derefter bosatte de
sig som lejer på Sædholm. De var begge meget flittige

og sparsommelige mennesker, så efter 3 år kunne de
købe den lille ejendom i Sædholm. Da nævnes som
sælger bankassistent Lorenz Martin Petersen også kaldt
”Lorenz Pot” fra Tønder. Han var bror til bagermester
Carl Bernhardt Petersen i Sæd. Overtagelsen blev aftalt
til den 1. juli 1925 og prisen var kr. 6.000,-. Der nævnes
i købekontrakten: ”af Areal 6.13.63 ha med paastaaende
Bÿgninger samt disse grund-mur og sømfaste Tilbehør.”
Knud havde ved siden af sit lille landbrug bibeholdt sit
arbejde som overgrænsegendarm og Grethe gik ud som
kogekoge og var kendt som sådan i hele sognet. Af dyr
på ejendommen var der en arbejdshest og op til 5-6
køer, nogle svin og en del får, derudover havde Knud
altid mange kaniner. Efter 8 års ægteskab fik Grethe og
Knud sønnen Peder Jørgensen i 1929. Han blev deres eneste barn. Omkring 1935 var Knud i en periode
alvorlig syg og var i længere tid sygemeldt. Arbejdet
på gården skulle ordnes og det hjalp svogeren Antoni
Hansen fra Tønder med. Knud ville på et tidspunkt
ud for at tilse arbejdet. Støttet på en hakke gik han ud
og stod bøjet over hakken ude på marken. Dette blev
gennem en kikkert opdaget og Knud blev indberettet,
hvor man mente at have set ham hakke roer i den periode, hvor han stadig var sygemeldt. Dette ville Knud
ikke have siddende på sig. Han fyldte alle sine ting fra
gendarmeriet på sin kassevogn og kørte det hele til sin
arbejdsplads og sagde sin stilling op. Derefter gik han
ud som murerarbejdsmand og har arbejdet en del hos
bygmester Sørensen, hvor han nævnes som dygtig og
værdsat medarbejder. Senere var han ofte plejsmand hos
bygmester Thue Matzen i Sæd. Som pensionist havde
han også opsyn med den kommunale losseplads, som lå
mellem Sæd by og Sædholm.
Sønnen Peder Jørgensen blev i 1953 gift med den kun
17 årige Ida Nielsen fra Middelfart. I Sæd hos familien
Pörksen havde de en tjenestekarl ved navn John Nielsen
fra Fyn. Peder blev gode venner med ham og John tog
ham med til Fyn. Her blev Peder gode venner med Ida
og ret hurtig blev de gift og bosatte sig ude på Sædholm sammen med Grethe og Knud. Ida og Peder fik 3
drenge: Bent, Knud Åge og Sten. Omkring 1965 blev der
lidt trangt på Sædholm og Ida og Peder besluttede sig
for at flytte til Tønder. Det ville Knud ikke have og byggede 50 m2 til ejendommen mod vest, så der var plads
til alle kunne blive boende.
I løbet af 1960serne og 70serne blev der rundt om Sædholm gravet meget sand af til vejbygning og påfyldning.
Selv havde de et stykke mod øst, hvor entreprenørfirma
Freiberg hentede mange læs sand. Marken, som derved
var bleven meget kuperet, lejede Tønder Kommune og
i 1977 blev der etableret en knallertbane, som der blev
kørt på i mange år, helt frem til 2013, hvor banen blev
lukket og retableret som naturområde.
På grund af den store afstand til Sæd, var der aldrig
bleven indlagt strøm. Dette skete først efter jordforde-

lingen i 1964-65, hvor der efterfølgende blev bygget 3
husmandssteder i nærheden af Sædholm. Strømmen
blev indlagt i januar 1966 og straks efter blev der som
noget af det første købt et brugt TV apparat. Indtil da
var familien af og til taget til Sæd og sad hos familien
Pörksen for et se fjernsyn. Familien Pörksen var familiens venner, hvor Peder ofte havde arbejdet som daglejer
og hvor moren Grethe ofte havde hjulpet til. Men ikke
kun hos familien Pörksen hjalp hun til. Der var mange
i byen som kunne bruge en hånd ekstra. Hun hjalp bl.a.
til ved enkemanden Markus Jürgensen med at sætte
børnenes tøj i stand. Men også hos familien Hansen på
Grøngårdvej 11, i dag Hedda og Max Haagensen, hjalp
hun til. Bygningen var ikke i bedste stand og hér faldt
hun en dag gennem loftet og blev derved så chokeret, så
hun udviklede sukkersyge.
Knud døde den 1.2.1971 på sygehuset i Tønder. 14 dage
før havde han været i gang med noget byggearbejde
hjemme i huset. Om aftenen sad han i sin stol, hvor han
blev dårlig og besvimede. Han kom på sygehuset, hvor
han kom til at ligge på stue sammen med Albert Gasenzer fra Sæd. Knud havde ellers været frisk indtil det
sidste.
I 1972 blev der sat nyt tag på huset. Murene blev sænket ca. 1 meter, så det gamle halmloft blev fjernet. Huset

Ejendommen Sædholm i 1930
Anna M. og Knud O. Jørgensen med sønnen Peder på armen

fik derved et mere tidssvarende udseende. I 1964 var der
bygget en helt ny svinestald syd for gården.
Grethe blev boende på Sædholm og blev passet af Ida
og sønnen Peder. Hun havde på et tidspunkt tilsluttet sig
Jehovas Vidner. Knud syntes ikke om det og havde altid
andre gøremål, når der kom besøgende til sin kone. Men
Grethe syntes godt derom og havde derved lidt selskab.
Hun døde 3 år senere end Knud, den 23. august 1974 på
Sædholm. De seneste cirka 10 år havde hun været blind
af grå stær og kunne kun svagt skimte dagslyset. Ejendommen havde sønnen Peder overtaget i 1974. Samtidig
med landbruget arbejdede Peder hos entreprenørfirmaet Jacob Helms i Tønder. Han var dog tidligt plaget
af sygdom og måtte søge om førtidspension allerede
som 45årig. Ida var hjemmegående og passede hus og
have og hjalp til med landbruget – et trygt hjem for de
tre drenge, som havde en god opvækst ude på Sædholm.
Peder døde på Sædholm i 1990 i en alder af næsten 61
år og Ida døde 20 år senere i 2010 i en alder af 73 år.
Gården havde Ida og Peder solgt til deres yngste søn
Sten Jørgensen i 1988. Ida og Peder blev dog boende på
ejendommen i den ene lejlighed – som aftægt - resten
af deres liv. Både Grethe og Knud og Ida og Peder ligger
begravet på Ubjerg kirkegård. Sønnen Sten bor fortsat
på ejendommen.
Horst P. Fries

DE AFGØRENDE VÆRDIER
Der kan være så mange bekymringer, der
tynger os mennesker, især i vinterhalvåret,
hvor kulde og blæst nærmest forøger tyngden.
Men i sommertiden kan den sitrende varme
over maskens grønne enge være med til at gøre
livet lettere og mere muntert. Især når vi gør
det, som Matthæusevangeliet opfordrer os til,
nemlig ser op og ser himlen fugle, eller ser ud
over landskabet og ser markens blomster. De
minder os om, at vi ikke skal være bekymrede
for vores liv. Ja, de vender os netop bort fra vores
bekymring, så vi ser, at vores himmelske far
ved, hvad vi trænger til. Teologen og tænkere
Søren Kierkegaard har skrevet om dette: ”Når
øjet stirrer, da ser det uforandret hen for sig, ser
bestandigt ét, og ser dog ikke; fordi øjet, som
videnskaben forklarer, ser sin egen seen. Men
da siger lægen: bevæg øjet. Og på sammen måde
siger evangeliet: adspred sindet; se ned af til liljen
og lad være med at stirre på bekymringen”.
Matthæusevangeliet opfordrer os til at give sig
hen til livet med en sådan ubekymrethed, som
liljen på marken og fuglen under himlen netop
repræsenterer. Et mennesker er ganske vist
ligesom liljen og fuglen bundet til verden og
dens tider, men det, vi har brug for til livets
ophold, giver Gud os. Af ham kan vi vente
os alt godt, sådan som Martin Luther også

ofte fremhæver det. Vi kan trygt slippe vores
forsøg på at ville styre alt efter vores egne planer
og guddommeliggøre os selv og hæve os op til
noget, vi ikke er, for så i stedet at give os over
til livet, som det er, med alt dets indhold, og
glædes over det, i tillid til Vorherre. De afgørende
værdier er ikke skabt af os, men er allerede til,
før vi vælger dem. Lys, godhed, kærlighed og
medfølelse er derfor ikke tilfældige værdier i
vores menneskeliv. Det gode ved at være til;
alt det gode, der møder os i livet,
er stærkere end bekymring,
end lidelse og død. ”Se himlens
fugle...læg mærke til, hvordan
markens liljer gror!”. Der er
nok af inspiration at hente til
det gode liv i sommertiden!
Rigtig god sommer!
Kirsten Elisabeth Christensen
sognepræst

VEDRØRENDE KONFIRMATIONSFORBEREDELSE
OG KONFIRMATION 2019-20
Konfirmander i Ubjerg sogn følger undervisningen i Tønder og konfirmeres i Ubjerg.
Konfirmationen i 2020 holdes i Ubjerg kirke søndag den 17. maj kl. 10.00 ved sognepræst Kirsten
Elisabeth Christensen. Tilmelding til undervisningen kan ske elektronisk på Tønder Kristkirkes
hjemmeside efter sommerferien.
Søndag d. 8. september kl. 10.00 er der gudstjeneste i Tønder Kristkirke ved sognepræsterne Kirsten
Elisabeth Christensen og Trine Hauge Nielsen. Her er konfirmander og forældre særligt indbudte, både
fra Tønder og Ubjerg sogne. Efter gudstjenesten vil der være information om forløbet. Her udleveres
også en tidsplan for konfirmationsundervisningen. Begge præster deltager i undervisningen og
tilrettelægger forløbet sammen.

DØDEN OG KIRKEGÅRDEN
Torsdag den 13. juni kl. 19.00 kan man
komme med på en lidt anderledes
kirkegårdsvandring med kirkegårdsleder
Jørn Skov og sognepræst Kirsten Elisabeth
Christensen.

gang holdt en lignende aften for fire år siden, var
der både en meget stor tilslutning og spørgelyst,
så derfor indbyder vi igen til arrangementet.

Vi samles i kapellet på kirkegården og tager
udgangspunkt i de helt konkrete spørgsmål:
Hvad sker der, når et menneske dør? Hvem skal
man kontakte og hvornår? Hvordan foregår en
bisættelse og en begravelse, når man er medlem
af Folkekirken? Hvordan foregår det, hvis man
ikke er medlem? Hvilke gravstedstyper kan man
vælge imellem? Der vil også være rig mulighed
for selv at stille andre spørgsmål. Da vi først

Efter en åben drøftelse, hvor både
kirkegårdstraditioner og ritualer vil blive
belyst, går vi en tur på kirkegården for at nyde
sommeraftenen og se udvalgte eksempler på de
forskellige gravstedtyper, der findes på Tønder
Kirkegård. Hvis det er flere år siden, man sidst
har været her, er det også en god anledning til
at se, hvordan kirkegården har forandret sig i
takt med de nye behov. Der sluttes af med en
kop kaffe i kapellet. Alle er meget velkomne til at
deltage.

SOGNEUDFLUGT
Onsdag den 19. juni 2019
Turen går i år i bus til Leck, hvor vi besøger den nu nedlagte tidligere militære flyveplads.
På området, der fortsat er under militær beskyttelse, er der etableret en privat samling om
flyvepladsens historie. Her vil vi få en guidet rundvisning.
Derefter spiser vi middag et sted i nærheden af Leck.
Egen betaling 75,00 kr. pr. person (bus, entre, rundvisning og middag).
Tilmelding til Jacob Lorenzen senest den 11.6.19 på mail jacob.lorenzen51@gmail.com med
angivelse af PAS nr. (af sikkerhedsmæssige grunde, da området fortsat er under militær beskyttelse).
Afgang Ubjerg kirke kl. 9.45, Sæd kl. 10.00 ved Laden
Husk Pas!
MENINGHEDSRÅDET

NYT FRA LOKALRÅDET

BYENS TORV
Byens Torv tager form på pladsen midt i byen ved
siden af bryghuset og museet.
I første omgang er multibanen, skak, krolf og petanquebanen etableret. I øjeblikket afventer vi, at kunstgræsset bliver lagt på multibanen i maj måned, så
banen kan frigives til sport og leg.
I løbet af 2019 etableres desuden 3 sheltere udformet
som stærehoteller, et primitivt køkken/bad, samt en
træhytte på 6 x 4 meter til opbevaring af materialer.
Stærekasserne skal udformes som to-etagers huse, og
grunden til, at husene udformes som stærekasser er,
at Sæd allerede er kendt for de mange stærekasser, der
står på pæle rundt omkring i byen.
Det bliver gratis for byens borgere at overnatte i
stærekasserne, men byens gæster og turister skal
betale. Vi opretter et bookingsystem, når det hele er
klar.

På grunden bliver der plantet æbletræer, der vil kunne
bruges til at lave saft eller gelé i bryghuset. Voldene
vil i første omgang blive tilplantet med blomster og
senere med bærbuske.
7 borde-bænkesæt bliver sat op, så der bliver mulighed for at lave fællesspisning.
Hele grundstykket vil blive fræset, og der vil blive sået
nyt græs.
Den 5200 kvadratmeter store grund, der huser Byens
Torv, ligger på hjørnet af Sønderbækvej og Sprøjtehusvej. Den har lokalrådet købt.

ARBEJDSDAG
Søndag den 4/5 havde vi fælles
arbejdsdag i byen. Der blev
ryddet op på Byens Torv,
legepladsen blev trimmet og
der blev plantet bunddække
på arealet omkring
skamstøtten.
Desuden er der blevet sat
bænke og stærehoteller op
(til stærene) udvalgte steder
i området, så vi kan få nogle
spændende steder at gør
ophold og nyde naturen.

TAG MIG MED
I løbet af 2019 vil der blive opsat en bænk og ’Tag mig
med’ skilt ved Sov Godt 8 B&B. Tanken er, at gøre det
nemmere at komme til Tønder eller Süderlügum og
hjem igen, hvis du ikke har transportmulighed. En
moderne form for ’at tomle’.
Sådan gør du:
•
•
•
•

du trækker et af de 6 skilte ud, der viser hvor du
gerne vil hen
du sætter dig på bænken
du håber, at der kommer en venlig sjæl og tager
dig med.
Hjemturen kan foregå på samme måde

NYT FRA LOKALRÅDET

GENERALFORSAMLING
Lokalrådet afholdt generalforsamling
i marts måned. Der har været mange
opgaver i det sidste år:
•

Inspirationstur til Mols – Mols i udvikling

•

Loppemarked i juni med god tilslutning

•

Sankt Hans. God opbakning.

•

I ndsigelse mod Byens Torv i juli 2018 – grønt lys i
januar 2019.

•

4 + ølsmagning med 45 deltagere og
hammerslagstur for festivalgæster med 40
deltagere

•

Indvielse af vindmølleparken i september

•

Indkøb af hjertestarter + kursus –
opfølgningskursus til efteråret

•

Carl stoppede i efteråret – Karsten har
overtaget.

•

Salatkursus med 20 deltagere fra både Tønder og
Sæd-Ubjerg

•

Kulturelle arr.
–– Enorm I efteråret,
–– Zenobia I Jejsing I februar,
–– Paul Eastham I LADEN den 6. marts
–– F
 rauke Witte (3.4. kl. 19.30 I Lydersholm om
Grøngård Slotsruin)

•

Borgertur til Århus. Stor opbakning. Tak til Kira
for god organisering.

•

 LU-udvalget arrangerede en konference i
B
Løgumkloster m. 3 emner
–– Mobilitet og transport
–– Alternative boformer
–– Innovation og erhvervsudvikling
Vi deltog med 5 personer. Manglende opbakning
fra flere andre lokalråd.

•

Forårsmesse sammen m. Jejsing, Abild og
Møgeltønder.
150 deltagere i hammerslagskonkurrence.
70 deltagere i øl-konkurrence.

•

Bankospil med Ringriderforeningen. 80 deltagere.

Lokalrådets nye bestyrelse består af:
formand Hanne Frisk
næstformand Lars Thomsen
kasserer Christian Andresen
sekretær Debbie Lorenzen
best. medlem Claus Haagensen
best. medlem Rikke Andresen (ny)
Vi takker Lisbeth Konradsen for 4 års solidt arbejde i
bestyrelsen.

LOPPEMARKED

Loppemarked har vi i år valgt at droppe,
da der bruges meget tid på Byens Torv.
Til gengæld laver vi et brag
af en indvielse i efteråret.

Udbjerg Sogns Kirkeblad
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

DANSKE GUDSTJENESTER

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.

TYSKE GUDSTJENESTER

Maj 2019
Den 5. kl. 10.00
Kirsten Elisabeth Christensen

Juli 2019
Den 07. kl. 10.00
Christina Rygaard Kristiansen

Mai 2019
Den 12. kl. 10.00
Günther Barten

Juni 2019
Den 10. kl. 14.00
Fælles friluftsgudstjeneste i
Slotsparken i Møgeltønder

August 2019
Den 4. kl. 14.00
Kirsten Elisabeth Christensen

Juni 2019
Den 10 kl. 14.00
Gemeinsamer Freiluft
Gottesdienst
im Schlosspark in
Mögeltondern

September 2019
Den 1. kl. 10.00
Christina Rygaard Kristiansen

Juli 2019
Den 14. kl. 10.00
August 2019
Den 11. kl. 10.00
September 2019
Den 8. kl. 10.00

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.

Internet: www.sogn.dk/ubjerg

Sognepræst
Kirsten Elisabeth Christensen
Kirkepladsen 3, 6270 Tønder
Tlf. 2035 7953

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
Vikar
Günther Barten
Tlf. 0049 4666 988762
E-mail: g-barten@t-online.de

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 7. september 2019

www.grafisk-arbejde.dk
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