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Kvindernes 
Internationale 

Bededag
Fredag den 4. marts kl. 19.00

er der fælles dansk-tysk-økumenisk
 gudstjeneste i Tønder Kristkirke.

Her fejres kvindernes internationale bededag,
der i 2022 er udarbejdet af bededagskomiteen
fra England, Wales og Nordirland med temaet:

”Hvilke  fremtidsplaner Gud har lagt for os”
Bagefter er der hyggelig samvær i Brorsonhus 

med smagsprøver på mad fra England, Wales og Nordirland 
Alle er meget velkomne – også mænd !

PÅSKEGUDSTJENESTE 
MED ÆGGESØGNING

 Søndag den 17. april kl. 14.00 
Søndag den 17. april holder vi fælles Dansk-Tysk

familiepåskegudstjeneste 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) 

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.  



I sommeren 2021 modtog vort sogn en mail fra en 
mand ved navn Ruffler i Berlin. Mailen havde over-
skriften Præstegården i Ubjerg. I mailen skriver han, 
at han gerne vil forære sognet en akvarel af Magnus 
Weidemann, den blev malet i 1937 og viser præste-
gården i Ubjerg. Billedet havde tilhørt hans mor, som 
var blevet sendt til Ubjerg 1922. Magnus Weidemann 
var også præst og måtte have besøgt præstegården i 
Ubjerg 1937.

Hvad var det for noget ? Vores præster modtog mailen, 
men var usikker på om det var en fupmail eller om det 
var et reelt tilbud. Jeg, Jacob Tygsen, blev sat ind i sagen, 
men hverken mandens eller malerens navn sagde mig 
noget, og en undersøgelse i arkivet gav intet resultat. 
Jeg gik så et par dage og spekulerede på hvem moderen 
mon kunne være, hvis hun var kommet hertil 1922  og 
billedet var malet i 1937. Jeg tænkte på, om hun måske 
var kommet hertil som lærer eller var blevet gift her. 
Men jeg kom så til at tænke på, at manden skrev at det 

var hans mor,  det kunne derfor næppe passe, at hun i 
1922 havde været en voksen person. Kunne hun måske 
været kommet hertil som barn?  Det fik mig til at tænke 
på, at jeg i sin tid havde fået fat i et konfirmationsbil-
lede, hvorpå der udover årets konfirmander og pastor 
Jacobsen stod en lille pige med en dukke i armen. Jeg 
fandt billedet frem, det var optaget i marts 1923. Da 
jeg i sin tid fik billedet, levede flere af konfirmanderne 
forsat, og jeg spurgte dem om navnene på personerne 
herunder pigens navn. Ingen kunne dengang nævne 
pigens navn, men bare oplyse, at det var en feriepige hos 
præsten. Kunne denne feriepige måske være identisk 
med mandens mor ?

Jeg sendte derpå en mail til manden i Berlin. Jeg skrev 
om mine spekulationer om hvem hans mor var. Jeg 
spurgte også om hvordan og i hvilken anledning hun 
få år efter 1. verdenskrig var kommet hertil og om den 
lille pige på medfølgende kopi af konfirmationsbilledet 
måske var hans mor i en ung alder.

PRÆSTEGÅRDEN I UBJERG



På menighedsrådets vegne takkede jeg ham for hans 
tilbud om at forære os billedet af præstegården og med-
delte ham, at vi gerne ville tage imod hans tilbud og at vi 
i givet fald ville betale forsendelsesomkostningerne.
Prompte kom der svar tilbage fra Berlin. Feriepigen på 
konfirmationsbilledet var hans mor. Hun var død for 3 
år siden i en alder af over 100 år. Hun var født i Krefeld 
1915 og voksede op hos bedsteforældrene i Gelsen-
kirchen. Hun hed dengang Lieselotte Grabert. Han 
medsendte et avisudklip fra 1922 hvoraf det fremgår, 
at franske styrker efter afslutningen af 1. verdenskrig 
havde besat Ruhrområdet i Tyskland lukket skolerne og 
sendt børnene på gaden. Danmark havde derpå erklæret 
sig rede til at give en del af disse børn et midlertidigt 
rekreationsophold. Flere børnetransporter var deref-
ter blevet sendt til Danmark under ledsagelse af Røde 
Kors søstre. Avisudklippet viser hvordan en af disse 
børnetransporter bliver bespist  på hovedbanegården i 
Hamborg. 

Gennem en sådan børnetransport var hans mor Lise-
lotte  (Lilo) Grabert kommet til familie Pastor Jacobsen 
i Ubjerg. Pastor Peter Jacobsen og hustru Nigge kom 
her til sognet 1921. Han prædikede både på dansk og på 
tysk. Ægteparret var meget vellidt såvel blandt dansk- 
som tysksindede. Der var ingen børn i ægteskabet, men 
de var meget børnevenlige, det var nok også grunden 
til at de gav den lille pige fra Tyskland et midlertidigt 
ophold. Hustruen Nigge døde 1926. Derefter var hendes 
yngre søster Ida husholderske ved pastor Jacobsen. Tre 
år senere blev de gift. Ligesom Nigge var også Ida meget 
børnevenlig, og i 1930 tog parret en nevø i midlertidig 
pleje, idet barnet far var alvorlig syg. 1938 gik pastor Ja-
cobsen på pension og flyttede til et nyopført hus i Højer.
Den lille pige Lieselotte fra Tyskland fik flere gange 
hendes ophold ved familien Jacobsen forlænget, og kon-
takten blev holdt ved lige også til pastor Jacobsens nye 
kone, flere gange senere besøgte Lieselotte familien både 

i Ubjerg i senere i Højer. Senere 
i livet har Lieselotte ofte over-
for hendes søn fortalt om den 
dejlige barndomstid i Ubjerg og 
om pastor Jacobsen og hans to 
hustruer. Sønnen har også i 1961 
under en cykeltur gennem Dan-
mark haft et flere dages ophold 
hos Ida Jacobsen i Højer.
Sønnen Jenspeter Ruffler fra 
Berlin der ville forære sognet 
billedet, en akvarel af Ubjerg 
præstegård fra nordsiden, tilbød 
at komme med billedet. I slut-
ningen af august holdt han ferie 
på Sild og så ville han tage bil-
ledet med. På hjemrejsen fra Sild 

kom han så med billedet. Han mente at hans arvinger 
til sin tid ikke ville værdsætte det, og derfor ville han 
forære os billedet.

En kollega til pastor Jacobsen, pastor Magnus Weide-
mann var også fotograf og kunstmaler og under et besøg 
ved pastor Jacobsen i Ubjerg har han lavet billedet i 1937 
og foræret det til pastor Jacobsen. Weidemann levede 
fra 1880-1967 og opholdt sig overvejende på Sild. Under 
Rufflers ferie på Sild fandt han ud af at der i Keitum på 
Sild er opkaldt en gade ved navn Weidemannweg efter 
Magnus Weidemann og Weidemanns hus i Keitum findes  
også fortsat under navnet Weidemannhaus.

Efter at pastor Jacobsen var flyttet til Højer, har han under 
et af Lieselottes besøg i Højer foræret hende billedet, som 
et minde for hende om hendes barndomsophold i Ubjerg. 

Det er nu et hundrede år siden at den lille 7-årige Liese-
lotte blev sendt på et ophold hos en fremmed familie i 
Danmark. Et ophold der blev til stor glæde og fornøjelse 
for hende og for værtsfamilien.  

Selvom Danmark kun er et forholdsvis lille land i hele 
Europa, så er Danmark kendt for sine humanitære 

Avisudklip: Dansk hjælp til børn fra  
Ruhrområdet på banegården i Hamborg



hjælpeindsatser rundt omkring i verden. Således blev 
der allerede under 1. verdenskrig under den såkaldte 
roevinter  1916/17 af den kendte folketingsmand J.P. 
Nielsen (1873 – 1952) arrangeret hjælp fra Danmark til 
tuberkuloseramte børn i Tyskland. Under og efter 1. ver-
denskrig arrangerede folketingsmanden ferie og rekrea-
tionsophold i Danmark for i alt omkring 15.000 tyske 
børn. I Tyskland blev hjælpen organiseret af Det tyske 
Røde Kors under betegnelsen Dansk hjælp til tyske 
børn og hvor J.P. Nielsen gik under æresnavnet ”Bør-
nefar”. Det var også J.P. Nielsen der senere etablerede 
Sønderjysk Hjælpefond, der understøttede nødlidende 
familier i grænselandet. 

Siden slutningen af 1. verdenskrig er der fra Danmark 
blevet organiseret ferieophold fra sydslesvigske børn i 
Danmark. Særligt efter afslutningen af krigen 1945 blev 
der i årene 1947-49 arrangeret ferieophold for næsten 
27.000 sydslesvigske børn i Danmark, hvor de udover 
rekreation fik en kulturel oplevelse.

Igennem næsten 2 år har coronarestriktioner lagt en 
dæmper på alle aktiviteter i kirken.

Det begyndte med at kirken var helt lukket for guds-
tjenester og arrangementer. Begravelser og bisættelser 
kunne dog gennemføres men kun med max. 10 delta-
gere i kirken.

Reglerne blev senere ændret til, at kirkerne igen måtte 
åbnes, dog måtte der ikke være flere end en person pr. 
4 kvm. gulvareal i kirken og deltagerne skulle holde 
en indbyrdes afstand på 2 m og der skulle også bæres 
mundbind og  bruges håndsprit .Gudstjenesterne måtte 

Efter Tjernobyl ulykken i 1986 har Danmark årligt  
givet mange børn fra Tjernobyl området et ferie- og 
rekreationsophold i Danmark.

Udover de anførte hjælpeaktioner har Danmark i årenes 
løb været med til at yde støtte til mange andre uden-
landske børn, der trængte til hjælp.

En stor del af de mange ferieophold for udenlandske 
børn er igennem årene foregået ved privat indkvarte-
ring.  Det har i rigtig mange tilfælde været til gensidig 
glæde for både børnene og for værtsfamilierne. Udover 
en kulturel udveksling er der blevet knyttet mange 
varige kontakter mellem tidligere feriebørn og værtsfa-
milierne.

Således glemte Lieselotte i hendes over hundrede årige 
liv heller aldrig de dejlige ferieophold hos pastor Jacob-
sen i Ubjerg.

Jacob Tygsen

en overgang også kun have en varighed på 30 minutter.
Restriktioner er hen ad vejen langsomt blevet lempet.
Fra 1. februar 2022 er samtlige restriktioner ved kirken 
ophørt. Det betyder, at vi igen kan holde gudstjene-
ster helt som normalt -  uden mundbind, men man er 
velkommen til at have det på, hvis man ønsker. Der er 
heller ikke længere adgangsbegrænsninger eller af-
standskrav i kirken, men kan dog fortsat holde afstand , 
hvis man føler sig mest tryg ved det. Der vil også fortsat 
være håndsprit til rådighed.

Kirken er altså igen åben for gudstjenester og alle 
kirkelige handlinger.

Coronarestriktioner



Reminiszere heißt der Sonntag am 13. März in die-
sem Jahr. Wir werden um 10.00 Uhr in Uberg deut-
schen Gottesdienst feiern. Es ist einer der Sonntage in 
der Passionszeit. Reminiszere ins deutsche übersetzt 
heißt: Erinnere dich, gedenke! An diesem Sonntag 
wird Gott gebeten, doch sich an seine Barmherzigkeit 
zu erinnern.

Aber für mich ist das der Anlass, mich an die zwei Jahre 
zu erinnern, die ich Mitte März dann schon hier wohne 
und Eure Pastorin bin. Zwei Jahre, in denen wir einiges 
miteinander erlebt haben, obwohl wir auch die ganze 
Zeit von der Coronapandemie in unserem Handeln 
eingeschränkt waren. Aber ich denke gern zurück: 

Ich war nur wenige Tage in Tondern, da habt Ihr vom 
Gemeinderat vor der Tür gestanden und mich willkom-
men geheißen. Du, Jacob, hast mit mir eine ausführliche 
Gemeindefahrt gemacht und Du, Jacob, hast mir kirch-
liche Buchführung erklärt. Erst im Juni konnte ich als 
Eure Pastorin eingeführt werden. Es war ein fröhlicher 
Gottesdienst und Ihr habt mir einen Blütenkranz als 
Willkommensgruß aufgesetzt.

Und dann habe ich viele bunte Bilder im Kopf:
-  „Moin Maria“ als Gruß an Maria, wenn wir im Advent 

die neun Lesungen feiern. Ich werde auch die näch-
sten Jahre darüber schmunzeln, wie Maria vom Engel 
begrüßt wird.

-  Das Mallemuk-Konzert mit der beeindruckenden 
Musik (bis ich Sønderjysk lerne, dauert es noch)

-  Der Ostergottesdienst mit 200 versteckten Ostereiern 
in Jacobs Garten, von denen ich kein einziges gefun-
den habe. Was hatten wir doch für Glück mit dem 
Wetter, am nächsten Tag schneite es!

-  Der Pfingstgottesdienst des Pastorats in Seth auf dem 
Dorfplatz. Trotz Corona konnten wir gemeinsam 
feiern. Und auch da hatten wir Glück mit dem Wet-
ter: während des gesamten Gottesdienstes zogen am 
Horizont dunkle Wolken vorbei.

-  Und als drittes haben wir unsere Bålhygge auf dem 
Dorfplatz gefeiert. Mit Feuerschalen, Grillwurst, 
Glühwein, Æbleskiver; Weihnachtsliedern, Flöten- und 
Akkordeonmusik, sangesfreudigen Menschen. Und 
auch da: perfektes Wetter!

-  Bei zwei Ausflügen lernte ich die nähere Umgebung 
kennen: Christiansfeld, aber auch das Grenzmuseum 
in Rens und die Gedenkstätte in Ladelund.

-  Und in Seth und Uberg haben wir die Eröffnung der 
Energiehütte gefeiert, das Tilflyttehus ist in Betrieb 
gegangen, in Uberg gibt es nun ein kleines, aber feines 
Museum und neue Shelterhütten.

-  Über Seth habe ich einen Artikel für die „Evangelische 
Kirchenzeitung“ geschrieben, denn Seth und seine 
Dorfentwicklung beeindruckt mich tief.

-  Die Männergruppe aus dem Kirchenkreis Osthol-
stein war in Seth bei Hanne zu Gast und hat tolle 
Erinnerungen mitgenommen: Gemeinschaft, Ideen-
reichtum, Gastfreundschaft, Offenheit…

-  Und neben monatlichen Gottesdiensten haben wir in 
Uberg auch schon Taufe gefeiert und mussten in den 
zwei Jahren auch schon Abschied nehmen von Men-
schen, die zu uns dazu gehörten.

-  Und dann erinnere ich noch: engagierte und hilfsbe-
reite Menschen, ein gutes Miteinander im Gemeinde-
rat, Vögel und Menschen in Bremsbol, Spaziergänge, 
Fahrradtouren, Wind, Sonne und Regen, viel und gutes 
Essen.

Reminiszere, erinnere dich, das tue ich gern. Bestimmt 
habe ich auch einiges vergessen in meinen Erinnerun-
gen! Ich finde, wir haben trotz Corona doch viel mitei-
nander erlebt, auch wenn manches ausfallen musste. 
Ich bin sehr froh, hier leben und arbeiten zu dürfen. 
Besonders die Gottesdienste in unserer Uberger Kirche 
faszinieren mich. Dort leben wir wirklich Ökumene, 
eine Gemeinschaft von Christen und Christinnen aus 
Dänemark und Deutschland und manchmal auch aus 
Holland. Männer und Frauen, die sich im Glauben ver-
bunden fühlen und das fröhlich miteinander feiern. 

Ich bin gespannt, was wir miteinander noch machen 
werden. Mal sehen, was wir nach den nächsten zwei 
Jahren erinnern werden.

Herzliche Grüße
Dorothea

Pastor Dorothea Lindow 
- om hendes to første år hos os



NYT FRA LOKALRÅDET

Lokal Udviklingsplan
Det 3. og foreløbigt sidste borgermøde i forbin-
delse med LUP er fastsat til søndag den 6. marts 
kl. 15 i LADEN. Borgermødets emne: Fælleshus? 
Brandtomten?
Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig af 
hensyn til fællesspisning, som vi slutter mødet med.
Tilmelding til Hanne Frisk 53 29 96 40

Grejhytten
Hytten er næsten færdig. Den gamle brandsprøjte 
bliver udstillet i rummet tættest på stærehotellerne 
og i den modsatte ende, bliver byens brændeklø-
ver, byens fræser, pavillioner, en trailer (som Carl 
Heinz Hansen stiller til rådighed) og den store 
plæneklipper til fællesarealer opbevaret.
Senere melder vi ud, hvordan man reserverer mas-
kinerne og hvordan man kommer ind i hytten.

Generalforsamling
Onsdag den 23. marts klokken 19.00 afholdes 
lokalrådets generalforsamling i LADEN. 
Der kommer medlemskort rundt i god tid inden 
generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vises den humoristiske 
krimi ”Kroen ved Vidåen” – en film, fem sprog. 

Arbejdsdag
Søndag den 1. maj klokken 13.00 er der arbejds-
dag, hvor der ,alt efter vejret, skal olieres, ryddes 
op og trimmes.

Der er kaffe og kage undervejs.
Arbejdsdagen sluttes af med indvielse af Grejhyt-
ten – med grillpølser, øl og vand.

Nedrivning
I øjeblikket fjerner Kjelkvist et hus på Grøngård-
vej 2 og Grøngårdvej 8. Det er en del af Tønder 
kommunes nedrivningspulje.

Det forskønner bybilledet og er til glæde for alle.

Tilflytning
Der er generelt stor interesse for vores område, 
hvilket afspejler sig i hussalget. Både i Ubjerg 
og Sæd går det stærkt med at sælge huse, nogle 
gange endda uden om ejendomsmægleren. 

Brandtomten
Anette Ebert, som ejede Sprøjtehusvej 1 (brand-
tomten) tilbød i november lokalrådet at overtage 
brandtomten for det beløb forsikringen ville ud-
betale, når bygningerne var fjernet. På et efterføl-
gende borgermøde blev det accepteret, at lokalrå-
det overtog brandtomten mod i første omgang at 
lægge penge ud, indtil forsikringssummen bliver 
udbetalt. Foreløbig har lokalrådet søgt Tønder 
kommune om at komme med i nedrivnings-
puljen for at få grunden ryddet.

Tilflytterhuset
Den familie, der flyttede ind i tilflytterhuset i sep-
tember, har købt hus i Tønder. Huset blev derfor 
annonceret ledigt fra 1. marts og der kom godt og 
vel 10 henvendelser. 

Fra 1. marts flytter et ungt par fra Århus ind i 
huset. Hun er sygeplejerske og han er planteavls-
konsulent.



NYT FRA LOKALRÅDET

LOKALRÅDETS BESTYRELSE:
Hanne Frisk
Lars Thomsen
Christian Andresen
Flemming Frandsen
Carl Ove Hansen
Sekretær: Bent Christensen 

Suppleanter
Uwe Carstensen
Margit Thomsen
Christa Jørgensen
Carl Heinz Hansen
Lenhard Lorenzen

Vild med Vilje
På Byens Torv er bæltet med blomster langs vejen forbeholdt Vild 

med Vilje. Det vil sige, at blomsterne er slået ned, har fået lov til at 

ligge, så de kunne smide frø, hvorefter planterne er fjernet for ikke at 

give næring til jorden. Det lyder måske lidt bagvendt, men fidusen 

er, at blomsterne trives bedst i næringsfattig jord.



Stof til næste nummer af kirkebladet 
skal være os i hænde senest den 15. maj 2022
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Sognepræst 
Kirsten Elisabeth Christensen
Kirkepladsen 3, 6270 Tønder
Tlf. 2035 7953

Tysk præst
Dorothea Lindow
Kirkepladsen 5, 6270 Tønder
Tlf. 2035 7964

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

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

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

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

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

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

ADRESSER OG TELEFONER                Internet: www.sogn.dk/ubjerg

Redaktion
Jacob Tygsen

VARMESTUEN 
Østergade 37, 6270 Tønder

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.

Telefon: 
70 120 110 
Åbningstid: 
kl. 20.00 - 02.00

Åbningstider
Tirsdag, torsdag og søndag kl. 19.00 – 21.00

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.

TYSKE GUDSTJENESTER

MARTS 2022
Den 06. kl. 10.00
Kirsten Elisabeth Christensen

APRIL 2022
Den 17. kl. 14.00
Fælles dansk-tysk påskegudstejeneste
Kirsten Elisabeth Christensen og 
Dorothea Lindow med efterfølgende hyggelig samvær

MAJ 2022
Den 01. kl 10.00
Kirsten Elisabeth Christensen

MARTS 2022
Den 13. kl. 10.00 
Dorothea Lindow

APRIL 2022
Den 17. kl. 14.00
Gemeinsamer deutsch-dänischer Ostergottesdienst
Dorothea Lindow und Kirsten Elisabeth Christensen 
mit nachfolgendem gemütlichem Beisammensein

MAI 2022 
Den 15. kl. 10.00
Dorothea Lindow

DANSKE GUDSTJENESTER

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.

KIRKEBIL

Udbjerg Sogns Kirkeblad


