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STUDIEORLOV

Sognepræst Anne L. Krogh har af biskoppen fået bevilget studie
orlov i tiden 1. januar til 31. marts 2016.
I den periode er Kristen Skriver Frandsen konstitueret som sogne
præst i Møgeltønder-Ubjerg pastorat.

PÅSKEGUDSTJENESTE
med æggesøgning
søndag den 27. marts kl. 14.00
Søndag den 27. marts 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 var
men og nyde kaffen med kager og et hyggeligt samvær.
(kaffebord og æggesøgning er gratis)
ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE.
Vi ser frem til en glædelig påske!

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.

Nehmt Kinder
auf und ihr nehmt
mich auf.
Zum Weltgebetstag
2016 aus Kuba
Kuba ist im Jahr 2016 das Schwer
punktland des Weltgebetstags. Die
größte und bevölkerungsreichste
Karibikinsel steht im Mittelpunkt,
wenn am Freitag, den 4. März
2016, Gemeinden rund um den
Erdball Weltgebetstag feiern. Texte,
Lieder und Gebete dafür haben über 20 kubanische Frauen
unterschiedlicher christlicher Konfessionen ausgewählt. Unter
dem Titel „Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf“ erzäh
len sie von ihren Sorgen und Hoffnungen angesichts der politi
schen und gesellschaftlichen Umbrüche in ihrem Land.
Von der „schönsten Insel, die Menschenaugen jemals erb
lickten“ schwärmte Christopher Kolumbus, als er 1492 im
heutigen Kuba an Land ging. Mit subtropischem Klima,
weiten Stränden und ihren Tabak- und Zuckerrohrplantagen
ist die Insel ein Natur- und Urlaubsparadies. Seine 500-jährige
Zuwanderungsgeschichte hat eine kulturell und religiös viel
fältige Bevölkerung geschaffen. Der Großteil der über 11 Mio.
Kubanerinnen und Kubaner ist röm.-katholisch. Eine wichtige
Rolle im spirituellen Leben vieler Menschen spielt die afro
kubanische Santería. Der sozialistische Inselstaat ist nicht erst
seit Beginn der US-kubanischen Annäherung Ende 2014 ein
Land im Umbruch – mit seit Jahren wachsender Armut und
Ungleichheit.
Im Gottesdienst zum Weltgebetstag 2016 feiern die kubani
schen Frauen mit uns ihren Glauben. Jesus lässt im zentralen
Lesungstext ihrer Ordnung (Mk 10,13-16) Kinder zu sich
kommen und segnet sie. Ein gutes Zusammenleben aller
Generationen begreifen die kubanischen Weltgebetstagsfrauen
als Herausforderung – hochaktuell in Kuba, dem viele junge
Menschen auf der Suche nach neuen beruflichen und persönli
chen Perspektiven den Rücken kehren.

Æ skrædder fra Sæd
Hans Christian Lund var født i Terkelsbøl i 1861. Han var søn af
husmand og smed i Terkelsbøl Christian Heinrich Lund, der var født
i Gråsten og Mette Marie født Petersen i Bjolderup.
Som 25 årig giftede han sig i 1887 i Bylderup med Else Maria
Hansen fra Lendemark på hendes 21 års fødselsdag. Han tjente den
gang i Smedager og hun tjente i Bredevad.
Parret bosatte sig herefter i Sæd på nuværende adresse Sønderbækvej
10, hvor han nedsatte sig som skrædder.
To måneder senere blev deres første barn, sønnen Matthias Hansen
Lund født. Men allerede efter 1½ år mistede de sønnen, idet han
døde af hjernebetændelse. Da var hun gravid og 4 måneder senere i
1889 blev deres anden søn født, han fik samme navn som den afdøde
søn Matthias Hansen Lund.
Derefter gik det slag i slag.
Datteren Metha Maria blev født 1891
Datteren Maria Christina blev født 1893
Sønnen Christian Heinrich blev født 1895
Datteren Catharina Magdalena blev født 1898
Datteren Magdalena blev født 1900
Datteren Christine blev født 1901
Datteren Margaretha Petrea blev født 1903
Sønnen Peter Jessen blev født 1905
Datteren Hanna Eline blev født 1907
Datteren Karoline blev født 1910
Det blev i alt til 8 piger og 4 drenge, hvoraf den ældste dreng dog,
som nævnt, døde i 1½ års alderen. De tolv børn blev født over en
periode på 22 år.

lege, kunne det ske at kreaturerne blev glemt, så kunne straffen være
at pågældende blev sendt i seng uden aftensmad. Det var slemt, men
efter et par timer blev den straffede så hentet igen, og så var det glemt.
Det kunne også ske, at der ikke var blevet strikket så meget som aftalt,
så blev moderen ked af det. Det var værre end hvis hun blev gal, for
så fik man kun kold mad. For at spare på det dyre brød, fik man
om aftenen ofte grød eller vælling og stegte kartofler. Ingen af delene
smagte, når de var kolde. Inden pågældende skulle i seng, blev der dog
givet knus af både far og mor, og så var livet atter værd at leve.
Selvom kårene var små og pladsen var trang i det lille hjem med de
mange børn, og der var mange gøremål for børnene, så var det som
et paradis for børnene. De havde et par meget kærlige forældre, som
også holdt virkelig meget af hinanden. Forældrene havde altid tid til
Som skrædder tjente Hans Christian Lund ikke store penge. Han
kys og kærtegn, samt ros for det arbejde børnene udførte. Nabolagets
måtte ofte gå meget langt, for at sy for folk. Dengang gik skrædderne børn kom tit i hjemmet og var ofte meget misundelige på det liv med
ud til folk og syede i deres hjem. Hestekøretøj havde han ikke råd til. varme og hygge der var i hjemmet.
Han gjorde brug af det billigste transportmiddel ”Apostlenes heste” – I vinterhalvåret når det blev tidlig mørkt, samlede skrædderen og hans
han gik til fods. Om sommeren kunne det ske, at han stod op kl. 4,
kone ofte børnene omkring sig, og så blev der holdt ”mørkningstime”.
og til dels gik tværs over markerne til Højer, hvor han så syede hele
Med buldrende ild i kakkelovnen var der en ganske egen hygge. Man
dagen og derefter gik turen hjem igen.
snakkede om dagens begivenheder, og der blev sunget. Skrædderen
Foruden at arbejde som skrædder var han også markmand. Som
elskede at synge, og det foregik altid på dansk. Da det var under tysk
markmand holdt han i sommerhalvåret opsyn med andres kreaturer
tid, var det ikke helt uproblematisk at synge danske sange. Men alle
og får på markerne. Markerne var dengang ikke indhegnet med tråd
tolderne i såvel Sæd som i de omkringliggende sogne kendte æ skræd
men kun adskilt med vandfyldte grøfter. Hvis dyrene havde haft held der fra Sæd som en yderst samvittighedsfuld mand og en meget dygtig
med at komme over grøfterne, var det hans opgave at få dem tilbage
skrædder, samt Else Marie som en meget skattet kogekone. Derfor var
igen. Det kunne også ske, at han fandt et får der var druknet, og det
parret nærmest ”fredet”, men de agiterede heller ikke for danskheden,
var noget han tog sig meget nær. Når han gik over markerne, havde
de holdt det indenfor deres egne fire vægge.
han altid ”æ klu´sstach” (springstok) med, med den kunne han forcere Til trods for at der var mange børn i hjemmet, så fik hvert barn altid
de vandfyldte grøfter.
en julegave, det var dengang ingen selvfølge, gaven bestod oftest af
Ved hjemmet holdt skrædderen også nogle få husdyr som tre-fire svin, hjemmesyet tøj som jakker, kåber og kjoler eller nyt tøj til en dukke.
som blevet fedet op i løbet af sommeren, et af svinene slagtede de selv Da skrædderens mor var blevet ældre og alene blev der også plads til
de øvrige blev solgt. En flok gæs blev også fedet op om sommeren,
hende i det lille hjem. Han hentede hende til Sæd omkring år 1900.
dem havde man dog ikke råd til at spise selv, de blev solgt til jul og for Her døde hun efter et års tid af svagelighed i en alder af 7o år. Hun
pengene blev der købt stof til børnetøj.
blev begravet på kirkegården i Udbjerg.
Nogle år senere tog skrædderen også hans eneste bror, den 1½ år
Skrædderens kone, Else Maria, havde sandelig også meget at se til.
ældre Peter Jessen Lund til sig. Han var ungkarl, og en nervesygdom
Foruden de mange børn, havde hun også en skræddersvend i huset,
havde gennem de sidste ti år gjort ham invalid. Efter yderligere ti år i
der både fik kost og logi. Svenden boede i kælderkammeret, værel
Sæd døde Peter Jessen Lund som 59 årig, han blev også begravet på
set over kælderen. Else Maria var også en meget værdsat og dygtig
kirkegården i Udbjerg.
kogekone i Sæd. Ved fester og begravelser i Sæd, var det som regel
skrædderens kone der stod for maden. Foruden kogekone, så var hun Da børnene var flyttet hjemmefra og Hans Christian og Else Maria
også fødselshjælper. Det var meget sjældent, at ”fattigfolket” havde
blev ældre flyttede de til Tønder. Hans Christian Lund døde 1934 i
råd til læger eller jordemødre. I givet fald skulle der først sendes bud
en alder af 72 år og blev begravet på kirkegården i Tønder.
til Tønder efter dem. Så skulle de komme til fods eller i hestekøretøj.
Else Marie levede derefter endnu mange år. 1941 fejrede hun hendes
Som regel var barnet så født inden nogen af dem var nået frem.
75 års fødselsdag sammen med blandt andet hendes 8 døtre. Hun
For at få det hele til at løbe rundt forstod Else Maria også at sætte
døde i den høje alder af 95 år i 1961 på hvilehjemmet i Bolderslev.
børnene i gang. Fra 5 års alderen kunne de godt passe på deres mindre
søskende. Fra omkring syv års alderen skulle børnene vogte gæs og
Gennem næsten 50 år har Hans Christian og Else Maria været et
kreaturer, der var tøjret i nærheden at huset, og som skulle flyttes flere anset og vellidt par i Sæd med en stor flok dygtige og velopdragne
gange om dagen. Ind imellem skulle børnene derudover strikke sok
børn.
ker og luffer til hele familien. Når der til tider kom andre børn for at
Jacob Tygsen

KIRKEHØJSKOLE

VARMESTUEN

Vestslesvigs Kirkehøjskole er for alle i Ubjerg sogn - og du kan altid tage en gæst med.
STED: Højskolekurserne afholdes i Brorsonhus, Kirkepladsen 2, 6270 Tønder
PRIS: Deltagerafgift for et semester er 150,00 kr., som betales ved kursets start.
Deltagelse én enkelt dag er 30,00 kr.
Kurserne afholdes tirsdag formiddage kl. 09.30 – 11.30.
Kl. 09.30 Morgensang
Kl. 09.45 – 10.45 Foredrag
Kl. 11.00 – 11.30 Samtale
Se evt. yderligere informationer på: www.abildkirke.dk / Vestslesvigs kirkehøjskole
Kirkehøjskolens Vinter Semester 2016 er flg.
• Tirsdag den 19. januar: Sognepræst i Bryndum Katrine Tilma:
Pårørende til sindslidende på godt og ondt

ligger 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 kl. 19:00-21:00
Torsdag kl.19:00-21:00
Søndag kl.19:00-21:00

• Tirsdag den 26. januar: Mag.Art. Monica Papacu: Kærlighed ud fra Kierkegaard
• Tirsdag den 2. februar:
Sognepræst i Nr. Løgum Bent Oluf Damm: -Duer i Bibelen – Duer i præstens have
• Tirsdag den 9. februar: Pastor Kaj Mogensen: Trosbekendelsen
Årsmøde kl. 11.30 – ca 12
• Tirsdag den 16. februar: Vinterferie
• Tirsdag den 23. februar: Sognepræst i Højer Claus Egelund: Martin Luther:
Skriften alene
• Tirsdag den 1. marts: Sognepræst og lektor på Pastoralseminariet Ulla Morre Bidstrup:
Så gør vi sådan, når til kirke vi gå
• Tirsdag den 8. marts: Udflugt

Telefon: 70 120 110
Åbningstid: 20:00 - 02:00
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.
Sct. Nicolai Tjenestens medarbej
dere har tavshedspligt - intet fortælles
videre.
Alle kan henvende sig – og ingen spør
ger om navn, adresse eller andet.

Deutsche Veranstaltungen für die Kirchengemeinde Uberg,
Januar – März 2016
Gottesdienste in Tondern
Gemeinsame deutsche Gottesdienste für die
Gemeinden in Uberg und Tondern feiern
wir in Tondern am 24. Januar (16.30 Uhr),
31. Januar (16.30 Uhr), 7. Februar (16.30
Uhr), 21. Februar (16.30 Uhr), 28. Februar
(16.30 Uhr),
Freitag den 4. März (19 Uhr:
Weltgebetstag), Palmsonntag, 20. März
(10 Uhr); Gründonnerstag, 24. März
(16.30 Uhr, Feierabendmahl mit Essen in
der Kirche), Karfreitag, 25. März (15.00
Uhr, Andacht zur Sterbestunde Christi),
Ostersonntag, 27. März, (5.30 Uhr, Feier
der Osternacht, anschließend Osterfrühstück
im Brorsonhaus), Ostermontag, 28.
März, (10 Uhr, Osterfestgottesdienst mit
Abendmahl) Sonntag, 3. April (16.30 Uhr)
Sonntag, 6. März, 10.30 Uhr, finden in
Hostrup der Missionsgottesdienst und im
Anschluss die Generalversammlung der
Freunde der Breklumer Mission statt.
Weltgebetstag
Den Weltgebetstag feiern wir in Tondern
gemeinsam deutsch-dänisch am Freitag dem
4. März ab 19 Uhr. Die Gebete, Lieder und
Bibellesungen wurden in diesem Jahr von
Frauen aus Kuba erstellt. In das Zentrum
ihres Gottesdienstes haben die kubanischen
Frauen das Zusammenleben der unter
schiedlichen Generationen gestellt. Ihr
Thema lautet: „Nehmt Kinder auf und ihr
nehmt mich auf.“
Anschließend an den Gottesdienst kom

men wir im Brorsonhaus zusammen und
probieren Gerichte aus Kuba. 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: 19. Januar und 15. März
und dienstags um 14.30 Uhr in Richtsens
Pflegeheim: 23. Februar und 26. April.
Gemeinsame Gemeindenachmittage für
Uberg und Tondern
Die Gemeindenachmittage im Brorsonhaus
finden jeweils mittwochs um 15 Uhr mit
Kaffee und Kuchen statt:
20. Januar: Wie wollen wir zusammen
leben als Menschen unterschiedlicher
Generationen? Die biblischen Themen des
Weltgebetstages 2016.
3. Februar: Cuba, Land des Weltgebetstages
2016.
2. März: Pastorin Kirstin Kristoffersen
berichtet über die Flüchtlingsarbeit in
Nordschleswig.
Kirchenkino:
Jeweils dienstags, 19 Uhr im Brorsonhaus in
Tondern.
Dienstag, 26.Januar, 19 Uhr: Am Ende
kommen Touristen. Eigentlich wollte der
19-jährige Berliner Sven in Amsterdam
seinen Zivildienst ableisten, aber dann
verschlägt es ihn ins polnische Oswiecim,
das unter dem Namen Auschwitz welt

weit traurige Berühmtheit erlangte als
größtes Vernichtungslager der Nazis. Unter
anderem kümmert er sich um den alten
KZ-Überlebenden Krzeminski, der dem
Deutschen seine Abneigung spüren lässt,
ihn herumkommandiert und schikaniert.
Erst nach und nach kommt Sven mit dem
über 80-jährigen klar.
Dienstag, 23. Februar, 19 Uhr: Comedian
Harmonists. Berlin in den 30er Jahren. Aus
dem Nichts heraus erreichen sechs Freunde
mit ihrer Musik gemeinsam das, was sie
sich ein Leben lang erträumten. Wer kennt
nicht “Mein kleiner grüner Kaktus”? Auch
wenn das Ensemble nur ein paar Jahre
lang bestand, gelang es ihm, eine einzigar
tige Musik zu schaffen, die sich bis heute
größter Popularität erfreut. Eine Legende
kehrt zurück...
Dienstag. 15. März, 19 Uhr: Die Passion
Christi. Regie-Oscar-Preisträger Mel Gibson
beeindruckt durch seine überzeugende
Darstellung der letzten zwölf Stunden
im Leben von Jesus Christus. Eine ergre
ifende Geschichte voller Mut, Leid und
Aufopferung. Atemberaubende Bilder
Kleidersammlung für Bethel:
Wie in jedem Jahr, sammeln wir auch 2016
Kleider für Bethel. Vom 8.-14. Februar
2016 können sie bei Anne Marie Fries, Den
Gamle Vej 11 abgegeben werden.

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? Selvhjælp Sydvest
er en frivillig forening - adresse Ribevej 4,
6780 Skærbæk - som tilbyder:
Grupper - netværksgrupper eller selvhjælpsgrupper - mød andre i
samme situation!
Samtaler - erfarne frivillige tilbyder individuelle samtaler.
Forskellige projekter - fx tilbud til pårørende til mennesker med
en alvorlig eller kronisk sygdom, eller tilbud til børn og unge i sorg
Telefontid: Alle hverdage mellem kl. 9.00 – 14.00
Der er altid en ved telefonen 7475 1035 – ring og få mere at vide!
Alle vores tilbud er gratis.
Alle henvendelser kan ske anonymt
– vi registrerer ikke vores brugere.
Alle i foreningen har tavshedspligt.
Hjemmeside: www.selvhjaelpsydvest.dk
Kontakt pr. mail: mail@selvhjaelpsydvest.dk

DANSKE GUDSTJENESTER

TYSKE GUDSTJENESTER

Februar
Den 07. kl. 10.30
Kristen Skriver Frandsen

Februar
Den 14. kl. 10.00
Ernst Wagner

Marts
Den 06. kl. 10.30
Kristen Skriver Frandsen
Den 27. kl. 14.00
Dansk-Tysk Påskegudstjeneste
Kristen Skriver Frandsen / Achim Strehlke
April
Den 03. kl. 10.30
Kristen Skriver Frandsen

Marts
Den 13. kl.10.00
Achim Strehlke
Den 27. kl 14.00
Deutsch-dänischer Ostergottesdienst
Achim Strehlke / Kristen Skriver Frandsen
April
Den 10. kl. 10.00
Achim Strehlke

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

Internet: www.sogn.dk/ubjerg

Sognepræst
Anne Lender Krogh
Præstegården
Sønderbyvej 24, Møgeltønder
Tlf. 7473 8139
E-mail: ankr@km.dk

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

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

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

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

Redaktion

Jacob Tygsen, Anne Krogh

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

Stof til næste nummer af kirkebladet
skal være os i hænde senest den 8. april 2016
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Sognepræst
Kristen Skriver Frandsen
Præstegårdsvej 49, Mjolden
6780 Skærbæk
Tlf. 2360 7634

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

