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ALLE HELGEN
GUDSTJENESTEN
er en dag og en tid til at mindes

TYSK-DANSK GUDSTJENESTE

”DE 9 LÆSNINGER”

DANSK ALLEHELGEN

med efterfølgende kaffe & julekage

TYSK ALLEHELGEN

i Ubjerg kirke fejrer vi advent og det nye kirkeårs komme
med den dansk-tyske gudstjeneste, ”De 9 læsninger”.

Søndag den 6. november kl. 10.30
Søndag den 13. 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.

NYTÅRSGUDSTJENESTE
Søndag den 1. januar 2017 kl. 19.00
Fejrer vi nytårsgudstjeneste med vin og
kransekage i Ubjerg kirke
Alle er hjertelig velkomne
- tag gerne familie og gæster med
Ubjerg menighedsråd
ønsker alle et godt nytår!

Søndag den 4. december kl. 19.00

Soul Ladies deltager i gudstjenesten med både danske og
internationale julesange.
Har du lyst til at læse en af teksterne
– på dansk eller tysk – hører vi gerne fra dig.
Inden mødes vi også for at øve, læse og gennemgå
gudstjenesten sammen.
Tilmelding og yderligere information fås ved at
kontakte Achim Strehlke, tlf. 2035 7964
acst@km.dk eller Anne Krogh, tlf. 7473 8139 ankr@km.dk
Vi glæder os til at høre fra dig!
Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær med kaffe
og kage.
Kom og vær med til at fejre advent
og ønske hinanden godt nyt kirkeår.
OM SOUL LADIES
Soul Ladies blev startet i april 2007 med en vision om at synge sange, der
har sjæl – heraf navnet Soul Ladies. Soul Ladies har en forkærliged for
Motown-perioden og jazzede numre fra 60’erne men synger også meget
andet som har sjæl. Korleder er Heidi Gjelstrup Klinge.

Kirkegårdsgraver Peter Bruhn
Slægten Bruhn kom i sin tid fra Aventoft til vort sogn.
Hans Peter Bruhn kom 1878 til Sæd og flyttede snart
efter til Sædmark, hvor han blev stamfader til den nuværende familie Bruhn på Sædmark. Hans to år yngre bror
Andreas Bertram Bruhn, født 1855 i Hungerburg ved
Aventoft, kom som ung mand til Tønder, hvor han 1881
giftede sig med Christina M. Sørensen fra Daler.
Andreas B. Bruhn blev stamfader til familie Bruhn i
Udbjerg.
Et år efter at parret var blevet gift flyttede de nemlig til
Udbjerg, hvor de først boede til leje på Nørresøvej 4.
Efter nogen tid overtog Andreas B. Bruhn så det lille
landsted Søndersøvej 8 i Udbjerg, hvor han drev landbrug. Parret fik i alt seks børn. Det yngste barn døde dog
kort før det fyldte et år og bare to måneder efter barnets
død, afgik moderen Christina M. Bruhn 1891 ved døden
i en alder af 34 år og efter kun ti års ægteskab. Hun døde
efter lange og svære lidelser af en lungesygdom.
Næsten fem år senere i 1896 giftede Andreas B. Bruhn
sig med sin jævnaldrende husholderske Agathe Marie
Hansen fra Hungerburg. I dette ægteskab blev der født to
piger. Den yngste af pigerne døde dog 1899 efter kun ½
års levetid. I samme år brændte den lille hjem også ned.
Den megen modgang Andreas B. Bruhn havde oplevet
havde sat sine spor. Den 3o.8.1904 døde han i en alder
at 48 år. I en åndelig omtågethed begik han selvmord,
men han blev trods alt begravet med klokkeklang, hvilket dengang ikke var en selvfølge ved sådanne dødsfald.
Ægtefællen af andet ægteskab, Agathe Bruhn drev herefter gården videre med stedbørnenes hjælp.
I året 1911 overtog hendes 25 årige stedsøn Peter Bruhn

ejendommen. Agathe Bruhn flyttede så med hendes 15
årige datter til den østlige del af nabohuset Søndersøvej
4, der dengang var et tofamiliehus.
Samtidig med at Peter overtog fødehjemmet, Søndersøvej
8, giftede han sig som 24 årig med den 21 årige Metta
Petersen fra Grellsbüll i Humptrup sogn. Det beskedne
lille landbrug med 7½ ha jord, heraf en del eng, 4-5 malkekøer, nogle ungkreaturer og to heste var ikke nok til at
han kunne ernære en familie med, derfor måtte han finde
anden bibeskæftigelse. I januar 1910 havde han begyndt
som mælkekusk. Med sine to hvidskimlede arbejdsheste
kørte han dagligt mælk for landmændene til mejeriet
i Süderlügum. Grænsedragningen i 1920 satte dog en
stopper for denne transport. Da det nybyggede mejeri i
Sæd begyndte i juni 1923 genoptog han mælkekørslen
nu fra Udbjerg til Sæd.
Efter at mælkekørslen til Süderlügum og dermed forarbejdningen af mælken var standset, blev der i mange
hjem anskaffet centrifuger til at skille mælk og fløde ad
samt maskiner til at kærne smør med. Smørret solgtes så
i løs vægt til købmænd eller private i Tønder. I mange
køkkener eller vaskerum var der således installeret centrifuger. Straks efter både morgen- og aftenmalkningen,
endnu mens mælken var varm, skulle den køres gennem
centrifugen, der blev drejet med håndkraft. Når maskinen først var sat i gang og havde de nødvendige omdrejninger, gik den jævn let. Den havde en stor oversættelse,
fordi der skulle en god fart på for at få mælk og fløde
skilt ad. Dette var et dagligt arbejde, som oftest blev
udført af større børn og ellers var det malkepigens arbejde. Efter hvert brug skulle en sådan centrifuge skilles ad
og rengøres. Helt ufarlig var en centrifuge heller ikke, når
den var i gang. I Peter Bruhns køkken stod en sådan cen-

Søndersøvej 8, omkring 1950.

trifuge. Her skete der en frygtelig og meget grim ulykke.
Den 20. juni 1920 er Metta Bruhn efter morgenmalkningen i færd med at køre mælken igennem centrifugen.
Uheldigvis kommer hendes fletning så tæt på maskinen,
at den får fat i håret og i et nu er hun skalperet og har
fået alt hår og hårbund revet af hovedet. Med pinefulde
smerter kommer hun med hestevogn og ad dårlige veje til
sygehuset. Det var en ulykke der rystede alle i landsbyen.
Efter et meget langt sygehusophold kom hun hjem igen,
men i flere år måtte hun flere gange om ugen til sygehuset til behandling. Peter Bruhn anskaffede sig derfor en
lukket hestevogn, hvormed han kørte hende til sygehuset. Resten af livet gik Metta Bruhn med forbinding om
hovedet, idet hun ikke kunne tåle at bære en paryk. Da
ulykken skete var hun 29 år, havde været gift i ni år og
havde flere små børn. Metta led meget af følgerne efter
ulykken, men til trods for det, fødte hun senere flere
børn og hun magtede at passe hjemmet og børnene. I
1930erne havde hun desuden i en årrække påtaget sig
rengøringen af skolen i Udbjerg.
Da Metta og Peter Bruhn 1936 fejrede sølvbryllup levede
6 af parrets i alt 7 børn. De tre af børnene blev gift i
samme år, mens to endnu var mindreårige. Der gik jævnlig hul Metta`s sår på hovedet. Under et sygehusophold i
Sønderborg i 1948 døde hun i en alder af 57 år.
Fra omkring 1930 til 1947 varetog Peter Bruhn graverog kirketjenesten ved Udbjerg kirke. Arbejdet bestod
hovedsageligt i kastning af grave ved begravelser og
bjærgning af hø på kirkegården, der dengang ikke blev
passet, udover at gravstedsindehaverne passede egne gravsteder. I kirken bestod arbejdet hovedsageligt i at klare
klokkeringningen og trædning af bælgen under de kirkelige handlinger. Arbejdet gav kun en ringe betaling, men
for Peter Bruhn gjaldt det om at tage alt med.
Peter Bruhn var det meste af livet invalid. Ved en ulykke
under en løbskkørsel havde han fået læderet det ene ben.
Benet var herefter blevet stift og foden forkrøblet, så han

måtte bære en specialfremstillet sko. Peter Bruhn, der var
en stovt herre, havde desuden problemer med hørelsen.
Dengang var det ikke almindeligt at bruge høreapparat, men Peter måtte bruge et af datidens høreapparater
bestående af et større apparat med et stort batteri i lommen og med en ledning til øreproppen.
Omkring 1930 var Peter Bruhn medlem af skolekommissionen. Peter Bruhn var en ærlig mand. Han klarede
sig på den lille ejendom og kunne ernære hele familien.
Huset så ikke altid velplejet ud, men familieforholdet var
i orden, selvom det somme tider har været småt for dem.
Blandt naboerne var familien vellidt og døren var altid
åben for enhver og de seks børn bestående af to drenge
og fire piger fik en god og kærlig opdragelse.
Efter Metta`s død solgte Peter Bruhn ejendommen og
flyttede til Tønder. Sine sidste år tilbragte Peter Bruhn
på Alderdomshjemmet i Skærbæk, hvor han døde i 1958
i en alder af 71 år. Han blev begravet på Udbjerg kirkegård ved siden af sin hustru Metta. Mindestenen står
fortsat på kirkegården.
De ofte omtalte god gamle dage har ikke altid været så
gode som man vil gøre dem til. I denne børnerige familie
måtte man under små kår livet igennem leve med invaliditet og modgang. Men trods alle besværlighederne fik
familien dagligdagen og familielivet til at fungere.

Peter Bruhn.

Andreas Bruhn.

Jacob Tygsen

NYT FRA LOKALRÅDET

Plakathuset er færdigt
PLAKATHUSET vil blive sat op et centralt sted i Sæd, hvor det er
synligt og tilgængeligt for alle. Der er tale om en flytbar model, så det
med mellemrum vil kunne skifte ‘bopæl’, alt efter, hvor det er mest
hensigtsmæssigt og til størst mulig glæde for alle.

Har du en nyhed om stort eller småt
læg vejen forbi ‘plakathuset’ blot;
nogen vil købe og andre vil sælge,
frit kan du tilbud blandt sedlerne vælge,
når noget spændende omkring dig du ser
fortæl det til andre, så fler’ og fler’
kan deltage i alt det sjove, der sker!

Madpakkehytte

Aftenarrangementer

Planerne i forbindelse med en
madpakkehytte på legepladsen
er nu så langt fremme,
at nabohøringsfasen er slut.

Et udvalg under lokalrådet arbejder
igen i år i samarbejde med
repræsentanter for Jejsing
Borgerforening med planlægning af en
række kulturelle arrangementer i løbet
af vintersæsonen, i år er temaet
NATIONALPARK VADEHAVET
- MULIGHEDERNES LAND.

Hvis alt går vel, kan vi snart invitere
til rejsegilde/indvielse af hytten.

Projekt frysehus
Projekt frysehus er for alvor kommet ind i varmen. Det
er meningen, at byens gamle frysehus skal renoveres og
indrettes som bryghus og samtidig fungere som et sted,
der formidler historien om de mange frysehuse, der lå
rundt omkring i landet.
Til realisering af projektet er der p.t. bevilget følgende
midler:
255.757 kr. fra LAG
50.000 kr. fra SE’s Vækstpulje
30.000 kr. fra landdistrikstudvalget
På sit kommende møde tager lokalrådet stilling til det
videre forløb. Tak for stor velvilje og imødekommenhed!

• 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

Alle vores tilbud er gratis.
Alle henvendelser kan ske anonymt
– vi registrerer ikke vores brugere.
Alle i foreningen har tavshedspligt.

Telefontid:
Alle hverdage mellem kl. 9.00-14.00
Der er altid en ved telefonen 7475 1035
– ring og få mere at vide!
Hjemmeside: www.selvhjaelpsydvest.dk
Kontakt pr. mail: mail@selvhjaelpsydvest.dk

Deutsche Veranstaltungen für die Kirchengemeinde
Uberg, November 2016 bis Januar 2017
Offene Gottesdienst-Vorbereitung
Wer Lust hat, gemeinsam einen
Gottesdienst mit vorzubereiten,
den Bibeltext anzuschauen, Lieder
auszusuchen, vielleicht auch eine
Lesung oder eine Gebet zu übernehmen ist herzlich eingeladen zum
offenen Gottesdiensttreff in der
Uberger Kirche am:
Mittwoch den 9. November, 15
Uhr und Dienstag, 6. Dezember, 15
Uhr.
Wer beim Gottesdienst mitwirken
möchte oder mit vorbereiten will,
aber zu den angegeben Terminen
nicht kann, melde sich bitte bei
Achim Strehlke, Tel, 20 35 79 64.
Dann können wir die Termine im
kommenden Quartal ggf. anders
platzieren.
Volkstrauertag
Ich schlage vor, dass wir uns am
Volkstrauertag, Sonntag dem 13.
November um 9 Uhr in Seth am
Gedenkstein treffen zum Gedenken
der Opfer von Krieg und Gewalt
und einen Kranz niederlegen.

Gottesdienste in Tondern
Gemeinsame deutsche Gottesdienste
für die Gemeinden in Uberg und
Tondern feiern wir in Tondern
am 6. November (16.30 h), 20.
November (10 h), 27. November,
1. Advent (16.30 h), 18. Dezember,
4. Advent (10 h), 26. Dezember
Weihnachtsfestgottesdienst (10 h),
31. Dezember, Altjahrsabend (16
h), 15. Januar (10 h), 22. Januar
(16.30 h), 29. Januar (16.30 h)
Weihnachten mit Kindern und
Jugendlichen
Am Freitag, dem 30. September
um 14 Uhr feiern wir in der
Christkirche in Tondern das
Kinderweihnachtsfest mit dem
Kindergarten Tondern. Auch
alle Eltern, Großeltern und
Interessierten sind herzlich eingeladen. Anschließend gemütliches
Beisammensein im Brorsonhaus.
Am 21. Dezember um 9.30
Uhr feiern wir Tondern den
Schulweihnachtsgottesdienst mit
den Schülerinnen und Schülern der
Ludwig-Andresen-Schule. Eltern
und Großeltern sind herzlich willkommen.

Pflegeheimgottesdienste, dienstags,
15 Uhr, in Leos Pflegeheim:
22. November, 13. Dezember,
17. Januar, und in Richtsens
Pflegeheim, dienstags, 14.30 Uhr,:
1. November, 20. Dezember,
Gemeinsame
Gemeindenachmittage für Uberg
und Tondern
Die Gemeindenachmittage im
Brorsonhaus finden am Mittwoch
um 15 Uhr, mit Kaffee und
Kuchen statt, am: 23. November;
14. Dezember: Advents- und
Weihnachtsfeier; 11. Januar,
Gemeinsamer Gemeindenachmittag
mit dem Sozialdienst mit dem
Journalisten Flemming Nielsen,
Vortrag auf Sønderjysk,

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016

Afstemning om nyt
menighedsråd er aflyst
Der er kun indleveret én gyldig kandidatliste til menighedsrådsvalget i Ubjerg sogn.
Derfor aflyses afstemningen. Det nye råds medlemmer
bekendtgøres, når rådet har konstitueret sig.
Valgbestyrelsen

Telefon: 70 120 110
Åbningstid: kl. 20.00-02.00
En folkekirkelig samtaletjeneste
i samarbejde med Kirkens Korshær

SIDEN SIDST
ØVERST:
Det nye kirkebord i kirken er kommet i brug
MIDTERSTE:
Grill-hygge efter koncert
NEDERST:
Sommerkoncert med Svøbsk

• 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.

KIRKEHØJSKOLE

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 efterårssemesteret 100,00 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 EFTERÅRS SEMESTER ER FLG.

Tirsdag den 1. november

METTE og ALEX BJERGBÆK CLAUSEN:
”At være kirke midt i kaos – uddannelse af kirkeledere i kriseramte lande”
Mette og Alex Bjergbæk Klausen har igennem syv år været udsendt for Mission Afrika til kirker i
Vestafrika. Her har de uddannet præster og andre kirkeledere i lande, som har været præget af ustabilitet
og regulære kriser. Først var de tre år i det nordøstlige Nigeria, udfordret af korruption og med Boko
Haram som nærmeste nabo. Siden rejste de til Sierra Leone, - et af Afrikas fattigste lande - som var ved at
rejse sig igen efter en lang og voldsom borgerkrig, da der udbrød Ebola.
Foredraget handler om kirkernes rolle, når omverdenen er kaotisk. De vil give en personlig beretning om
at leve blandt stærke og ofte hårdtprøvede mennesker.

Tirsdag den 8. november

Sognepræst ELISE BALSLEV, Bramming genfortæller Thit Jensens roman:”Stygge Krumpen”. Efter
kaffen fortælles lidt om Thit Jensen og danmarkshistorien op til Reformationen.
Thit Jensen, som kaldtes den sidste valkyrie, skrev i 1936 en bog om Børglumbispen Stygge Krumpen.
Vi følger ham fra han er ganske lille og sidder på sin mors skød i Budolfi kirke og videre gennem hele
hans dramatiske liv som biskop. Stygge Krumpen er motiveret af en stærk tro og forsøger at reformere
den katolske kirke indefra, hvilket møder mange forhindringer.
Stygge Krumpen er ikke en fortælling for sarte sjæle, når magtkampe og skørlevned i middelalderens
forfaldne kirke beskrives. Strålende skønhed og nederdrægtigt fordærv i 1500tallet går hånd i hånd og er
med til at danne rammen om overgangen fra katolsk til protestantisk tro.
Bogen er også en fortælling om danmarkshistorien, der gik forud for Reformationen i Danmark i 1536.
Historien er en god optakt til næste års reformationsjubilæum - 500-året for opsætning af teserne den
31/10 1517.

Tirsdag den 15. november

Billedhugger, OLE VIDEBÆK, Ribe fortæller gennem en række billeder fotograferet i foråret 2016 om
Iransk arkitektur:
”Iran – en kultur på lerfødder”. Om teglstensarkitektur fra Islams komme til Iran i 700-tallet op til
omkring år 1400.

Tirsdag den 29. november

Udflugt (bemærk datoen)
Vi tager til Lübeck, hører om byens historie, ser nogle af kirkerne og besøger forskellige juleudstilling i
byen (program følger).

VARMESTUEN
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
November
Den 06. kl. 10.30 Allehelgen, Matt. 5,13-16
Anne Krogh
December
Den 04. kl. 19.00 ”De 9 læsninger” Dansk-Tysk
Anne Krogh
Den 24. kl. 14.00 Juleaften, Luk. 2,1-14
Anne Krogh
Januar
Den 01. kl. 19.00
Nytårsgudstjeneste m. vin og kransekage
Anne Krogh
Februar
Den 05. kl. 10.30 Sidste sønd. e. Helligtrekong.

TYSKE GUDSTJENESTER
November
Den 13. kl. 10, Gottesdienst mit Abendmahl und
Gedächtnis der Verstorbenen.
Volkstrauertag mit Gedenken der Kriegsopfer. Römer
8,18-25, Achim Strehlke
Dezember
Den 4. kl. 19, 2. Advent, deutsch-dänische Andacht mit
den neun Lesungen, mit den Soul Ladies
Den 11. kl. 10, Gottesdienst zum 3. Advent, Matthäus
24,1-14, Achim Strehlke
Den 24. kl. 16.30, Christvesper am Heiligabend, Lukas
2,1-20 und Johannes 3,16-21, Achim Strehlke
Januar 2017
Den 8. kl. 10, Heilige 3 Könige, Johannes 1,15-18 /
Matthäus 4,12-17, Achim Strehlke
Februar
Den 12. Kl. 10, Gottesdienst zu Septuagesimae, Lukas
17,7-10, 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

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 10. december 2016

WWW.MAYMAX.dk

Redaktion

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

