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PÅSKEGUDSTJENESTE 
MED ÆGGESØGNING 
Søndag den 12. april kl. 14.00 
Søndag den 12. april holder vi fælles Dansk-Tysk familie-
påskegudstjeneste i Udbjerg kirke. 

Traditionen med at fejre fælles Dansk-Tysk påskegudstje-
neste med efterfølgende socialt samvær fortsætter. 

Efter gudstjenesten er alle velkomne til at deltage i ægge-
søgning 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. 

Har du tid, lyst og mulighed for at bidrage med kage, boller 
eller andet, vil det glæde os. 

Kontakt da venligst Jacob Lorenzen på tlf. 74 72 42 48.

KVINDERNES 
INTERNATIONALE  
BEDEDAG
Fredag den 6. marts kl. 19.00 er 
der fælles dansk-tysk-økumenisk 
gudstjeneste i Tønder Kristkirke.

Her fejres kvindernes internationale 
bededag, der i 2020 er udarbejdet af 
bededagskomiteen fra Zimbabwe med 
temaet:

”Rejs dig, tag din båre og gå!”

Bagefter er der hyggelig samvær i 
Brorsonhus med smagsprøver på mad 
fra Zimbabwe. 

Alle er velkomne.

Vi ser frem til en 

glædelig påske! 



Folkeafstemningen 1920

For og bagside af nødpengeseddel udstedt af Tønder Kommune 
på afstemningsdagen

Med en våbenstilstand blev der i november 1918 sat et 
foreløbeligt punktum for den forfærdelige 4 år lange krig, 
Den Store Krig. For at få sat et endeligt punktum for 
denne 1. verdenskrig indkaldte de sejrende nationer til en 
fredskonference i Versaille. 
 
Fredskonferencen, også kaldet Versaillekonferencen, trådte 
sammen 18.01.1919 og der blev under ledelse af repræsen-
tanter for Frankrig, Storbritannien, USA og Italien nedsat en 
kommission til at lede forhandlingerne. Kommissionen skulle 
blandt andet tage sig af flere forestående grænserevisioner i 
Europa herunder landegrænsen mellem Danmark og Tyskland.

Forhandlingerne sluttede efter flere måneders arbejde med 
at Tyskland, der i øvrigt ikke havde været med til de løbende 
forhandlinger, den 28. juni 1919 underskrev en fredsaftale. 
I aftalens kapitel 109-114 bestemtes det, at hertugdømmet 
Slesvig skulle deles således, at den nordlige del skulle høre 
til Danmark og den sydlige del til Tyskland. Der skulle 
altså trækkes en landegrænse tværs gennem hertugdømmet. 
Under våbenstilstanden efter slaget ved Dybbøl i 1864 var 
der første gang forslag om, at en ny landegrænse skulle være 
omkring der, hvor grænsen i 1920 blev sat, men forslaget 
blev dengang afvist.

Grænsen skulle nu fastlægges efter folkets egne ønsker ved 
folkeafstemninger, en ide fremsat af US præsident Wilson 
ved krigens afslutning. I befolkningen faldt forslaget ikke 
overalt i god jord. Dette forslag fremsat af en tredje part 
viste sig dog snart at være den helt rigtige måde at trække en 
grænse i et kriseområde med blandet befolkning. Området 
omkring den forventede grænsedragning blev midlertidigt 
opdelt i 3 zoner. I den nordligste zone, kaldet zone 1, skulle 
afstemningen gælde en bloc, d.v.s. at zonens samlede afstem-
ningsresultat var gældende for hele zonen. I zone 2 og 3 skulle 
afstemningsresultatet være gældende for det enkelte sogn.

Til at forestå den praktiske planlægning og gennemførelse 
blev der nedsat en International Kommission bestående af 
repræsentanter for Storbritannien, Frankrig, Norge og Sve-
rige. Kommissionen fik hovedkvarter i Flensborg. Afstem-
ningsdatoerne blev fastsat til 10. februar 1920 i zone 1 og 
den 14. marts 1920 i zone 2. I perioden 11.01.1920 til 
15.06.1920 blev zone 1 og 2 betragtet som ingenmandsland 
og den 24.01.1920 ved midnat skulle tyske myndigheder og 
militære enheden være ude af zonerne. De blev erstattet af 
franske og engelske styrker, der skulle sørge for ro og orden 
under afstemningerne og indtil den endelige grænse var 
fastlagt. Den 02. februar 1920 kom en styrke på omkring 
60 englændere til Tønder, hvor de blev modtaget med taler, 
musik og vajende Dannebrog.

Reglerne for afstemningen i zone 1 blev følgende: Afstem-
ning skulle finde sted den 10. februar 1920 i tiden 09.00 til 
20.00. Stemmeberettiget var både mand og kvinde, der senest 
den 10.01.1920 var fyldt 20 år og var født i zone 1 eller 2 

den sydlige afgrænsning af zone 
1, som i vores tilfælde var lig med 
vores sogns sydlige skel.

Dermed lå det fast, at den nye 
landegrænse mellem Danmark og 
Tyskland skulle løbe fra Flensborg 
Fjord til Vadehavet ved Rudbøl. 
Den skulle så vidt muligt følge 
vandløbene Kruså, Skelbækken, 
Gammelå, Sønderå og Vidå, en 
strækning på 68 km. Grænsen 
ville derfor ikke få et lige forløb 
men følge åerne slyngninger gen-
nem landskabet. Dette var dog 
kun skrivebordsplanerne, nu 
forestod et større arbejde med 
at få grænsen fastlagt helt nøj-
agtigt, afmærket og registreret i 
en Grænseatlas. Med det formål 

nedsatte Den internationale Kommission en Grænseafstik-
ningskommission til at foretage det praktiske arbejde. Der 
blev produceret 279 nummererede grænsesten som blev 
nedsat ved grænsen, fordelt over hele strækningen. Beskri-
velse af grænsen med tilhørende atlas blev godkendt i Paris 
03. september 1921 og hele arbejdet med grænsedragningen 
blev afsluttet med en traktat den 10. april 1922.

 
På de steder hvor der skulle være en grænseovergang 
blev der i første omgang opført træbarakker til gendar-
merne. Barakkerne blev dog snart efter afløst af nyop-
førte bygninger. Der skulle ansættes en hel del nye 
gendarmer til at forestå bevogtningen af grænsen. 
Grænsedragningen havde dog også store erhvers- og befolk-
ningsmæssige ulemper. De erhversdrivende mistede et stort 
opland, og rigtig mange familier fik med grænsen slægtninge 
på begge sider af grænsen.

Den danske lovgivning skulle også tilpasses området nord 
for grænsen, til dels skulle der indføres nye love.

Pengesystemet skulle også ændres, den danske krone skulle 
afløse den siden krigen inflationspåvirkede mark og de af 
nogle kommuner udstedte nødpengesedler, udstedt til erstat-
ning for manglende mønter. Dette skete den 20. maj 1920.

Selvom en del ting først blev gennemført i 1921/1922 
så blev den nordlige del af hertugdømmet Slesvig officielt 
indlemmet i Danmark den 15.06.1920 under navnet Nord-
slesvig, senere kaldet Sønderjylland.

 
Af de nye love der blev indført, var også Den sønderjyske 
kommunelov af 1920, der i § 3 fastslog: ” Paa landet skal 
Kirkesognet fremtidigt som Regel udgøre èn Kommune”. 
Kommunerådene skulle fremover afløses af et sogneråd. 
Antallet af medlemmer i sognerådet blev fastsat efter en 
nøgle, hvorefter sognerådet skulle bestå af 5 medlemmer 
i sogne med indtil 1000 indbyggere. Det betød at de to 

kommuner her i sognet skulle sammenlægges til et nyt 
sogneråd senest i 1922. 

I mellemtiden skulle der nedsættes et sogneudvalg med 
5 nyvalgte medlemmer som sammen med de to kommunal-
råd skulle blive enige om sammenlægningen og når amtsrådet 
derefter havde accepteret sammenlægningsaftalerne, kunne 
der vælges et nyt sogneråd.

Den 30. august 1920 blev sogneudvalget valgt, det kom 
til at bestå af Lorenz Carstensen, Bremsbøl, Carsten Specht, 
Sæd, Johann Tygsen, Ubjerg, Lorenz Hansen, Sæd, og 
Carsten Angel, Bjerremark. Dagen efter konstituerede udval-
get sig med Carsten Angel som formand. Angel erklærede 
samtidigt at han til nød kunne læse dansk, men ikke skrive 
dansk. Man besluttede derpå at meddele Amtet at protokol 
og korrespondance ville ske på tysk, da heller ingen af de 
øvrige udvalgsmedlemmer kunne skrive dansk. 

Pr. 01.04.1921 blev sogneudvalget afløst af et nyt sogneråd 
bestående af de samme fem personer. I mellemtiden var de 
to gamle kommuneråd og sogneudvalget blevet enige om 
sammenlægningen, og de krævede op til 15 forskellige nye 
udvalg eller tillidsposter var blevet besat. 

 
Således lykkedes det for 100 år siden at lægge en ny lande-
grænse mellem to lande. En fredelig landegrænse, der 
fortsat eksisterer. En landegrænse etableret ved hjælp fra 
3. partslande og med en demokratisk folkeafstemning i 
området omkring grænsen.

Jacob Tygsen

 eller siden den 01.01.0190 havde boet 
der eller var blevet udvist derfra uden at 
have bevaret deres bopæl fra før 01.01.1900. Stemmeaf-
givelsen skulle ske der, hvor den stemmeberettigede boede 
01.01.1919. Det betød, at mange af dem der var født i zone 
1 og 2, men siden var flyttet ud af området, havde mulighed 
for at komme ”hjem” for at afgive deres stemme i fødesognet.

Vores sogn hørte under zone 1, og her var skellet mellem 
zone 1 og 2 sammenfaldende med sognet sydgrænse. Indtil 
1920 bestod vores sogn af to selvstændige kommuner, men 
de var samlet i et kirkesogn. Ubjerg kommune eller som 
det hed dengang Gemeinde Uberg omfattede Ubjerg by, 
Bjerremark, Engholm, Møllehus og 5 gårde på Bremsbøl 
med Hans Peter Schau som den sidste Gemeindevorsteher. 
Gemeinde Seth omfattede Sæd by, Sæd Vestermark og Sæd 
Østermark med Christian Hockerup Carstensen som den 
sidste Gemeindevorsteher. 

Folkeafstemningen 1920 blev foretaget i begge kommu-
ner. I Sæd afgav 190 personer deres stemme, heraf var 58 
tilrejsende, som var født i Sæd. To stemmesedler var ugyldige 
og af de gyldige stemmer var de 152 for Tyskland og de 36 
for Danmark. I Ubjerg afgav 70 deres stemme, heraf var 21 
tilrejsende. Af de afgivne stemmer var 63 for Tyskland og 7 
for Danmark. Resultaterne blev lagt sammen og opgivet for 
hele sognet med 83 % for Tyskland og 17 % for Danmark. 
Det var dermed det sogn i zone 1 der havde den største 
stemmeprocent for Tyskland. Afstemningen i zone 1 var 
en bloc, d.v.s. at zonens samlede afstemningsresultat var 
gældende for hele zonen. 

Da det samlede resultat for hele zone 1 blev 75 % for Dan-
mark og 25 % for Tyskland kom vores sogn på trods af stem-
meresultatet med til Danmark. I zone 2 blev afstemningen 
foretaget den 14. marts 1920 og her blev de samlede resultat 
80 % for Tyskland og 20 % for Danmark. Dermed var vejen 
åbnet til at den nye grænse kunne fastlægges svarende til 



NYT FRA LOKALRÅDETNYT FRA LOKALRÅDET

Tavler
Der er bestilt tavler/skilte ved Tønder kommune, der 
skal oplyse om, hvordan man finder hen til byens 
torv, til shelterne og hvor man kan parkere.

Infotavler
Jacob Lorenzen har lavet 7 infotavler som erstat-
ning for A-skiltene. Derfor vil der fremover blive 
informeret om arrangementer, begivenheder m.m. i 
boksene, som er sat op flg. steder:

 • På P-pladsen ved Ubjerg kirke
 • Ved Poul Erik, Ubjergvej 1
 • På “stærekassen” ved Kim, Grænsevej 1
 •  På hjørnet af Grænsevej og Grøngårdvej, ved 

Ellen og Broder
 •  På hjørnet af Sønderbækvej og Grøngårdvej, ved 

Helene og Thomas
 • På busskuret, Sønderbækvej

Pakkeboks
Lokalrådets bestyrelse arbejder på at få opsat nogle 
pakkebokse i Sæd, så man kan aflevere og hente sine 
pakker lokalt. Det er meningen, at pakkeboksen skal 
stå ved bryghuset.

Nytårskur
Den 5. januar var der nytårskur i bryghuset. Da 
klokken slog 14 mødtes store og små for at gå en 
frisk tur, som sluttede ved bryghuset, hvor der var 
bobler og cantuccini. 

Der var pæn opbakning med 37 deltagere.

Byens torv
Kloakering, el og vand til toilet-/køkkenbygningen 
ved stærehotellerne er nu etableret. Installatio-
nerne er “skudt” gennem jorden, så området ikke 
skulle graves op. Tilslutningen i selve bygningen 
mangler endnu. Michael fra Kalle Balle Byg sørger 
for, at det bliver gjort, så snart han er færdig med 
vindinformations-hytten.

Der søges i øjeblikke midler fra fonde til plancher 
m.m. i hytten, der skal informere om vindenergi.

JULETRÆ OG BELYSNING 
samt plantekasser
Igen i år fik Sæd et smukt juletræ med belysning. En stor tak til den 
trofaste juletræsgruppe. Som noget nyt kom der i år lys i æbletræ-
erne på byens torv og byen var desuden pyntet med store og små 
juletræer med lys. I det hele taget var der rigtig mange, der havde 
oplyst buske, træer og huse med lyskæder i den mørke tid.

Også tak til de, der pyntede de tre kasser ved byens indfaldsveje.  
– Når alle giver et nap med, så sker der noget.

Shelterne
Overnatning i shelterne kan bookes online på:
www.udinaturen.dk under fanen overnatning  
→ lille lejrplads. 

Det koster 100,- kr/nat at overnatte i en shelter, men 
det er gratis for borgerne i Sæd og Ubjerg. Man får 
adgang til shelteren med koden til en nøgleboks.

Arbejdsdag 
I løbet af foråret afholdes der en arbejdsdag i Sæd. 
Vi skal i fællesskab få vores landsby og nærområde 
til at fremstå opryddet og pæn. Det drejer sig om et 
par timer og der afsluttes med lidt mad. 

Datoen er endnu ikke fastlagt, men hold øje med de 
nye infotavler. 

Arrangementer
05. februar  Afstemningsfest i Jejsing. 

Billetter hos Peter Kjær, tlf. 61 15 07 07

07. april 
kl. 19.30

Foredrag i LADEN med historiker 
og musiker Kasper Nissen om emnet 
“Min bedstefar i 1. Verdenskrig”. 
Billetter hos Hanne Frisk.

16. maj  Koncert med Paul Eastham og Finlay 
Wells fra folk-rock gruppen Coast. 
Billetter hos Hanne Frisk.

Ta’mig-med-skilte
Skiltene opstilles i foråret med et skilt i Sæd, to i 
Jejsing og tre i Tønder. Generalforsamling

I løbet af marts afholdes der generalforsamling.

Datoen meldes ud senere, men husk at forny dit 
medlemskab af lokalrådet inden generalforsamlin-
gen, hvis du vil have indflydelse. 

Juletræsfesten 
Som noget nyt var der i år julefest, som blev afholdt 
i LADEN. Der blev sunget, spist æbleskiver, drukket 
saft, kaffe og gløgg samt kaldt på julemanden, der 
delte godteposer ud til børnene. 



Den Weltgebetstag feiern wir in Tondern gemeinsam 
deutsch-dänisch-ökumenisch am Freitag den 6. März 
ab 19 Uhr. Die Gebete, Lieder und Lesungen wurden in 
diesem Jahr von Frauen aus Simbabwe erstellt.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren 
sich Frauen seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag und 
machen sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in 
Kirche und Gesellschaft. Hunderttausende Menschen werden 
am 6.März die Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen.

Steh, auf und geh!
”Ich würde ja gerne, aber”... Wer kennt diesen oder ähn-
lichen Satz nicht ? Doch damit ist es bald vorbei, denn 
Frauen aus Simbabwe laden ein, über solche Ausreden 
nachzudenken beim Weltgebetstag am 06.März 2020.

Frauen aus Simbabwe haben für den Weltgebetstag den 
Bibeltext aus Johannes 5 zur Heilung eines Kranken ausgelegt.

”Steh auf, nimm deine Matte und geh!”, sagt Jesus darin zu 
einem Kranken. In ihrem Weltgebetstagsgottesdienst lassen 
uns die Simbabwerinnen erfahren: diese Aufforderung gilt 

allen, Gott öffnet den Weg zu persönlicher und gesellschaft-
licher Veränderung. 

Noch heute sind Frauen in Simbabwe benachteiligt. Oft 
werden sie nach dem Tod des Mannes von dessen Fami-
lie vertrieben, weil sie nach traditionellem Recht keinen 
Anspruch auf das Erbe haben, auch wenn die staatlichen 
Gesetzte das mittlerweile vorsehen. ”Steh auf und geh!” 
:: Jesu Aufforderung gilt allen, jeden Tag die Matte zu 
nehmen und sich auf den Weg zu machen.

Anschliessend an den Gottesdienst kommen wir im Bror-
sonhaus zusammen und probieren Gerichte aus Simbabwe. 
Während die Vorbereitung in der Hand der Frauen liegt, 
sind zum Gottesdienst und im Brorsonhaus auch Männer 
herzlich willkommen.

Weltgebetstag 2020

Påskeblomst!
en dråbe stærk...

Når vi stod i skolens aula, tæt pakket, hver klasse på to 
rækker og vores skoleinspektør satte sig til flygelet og 
begyndte at spille ”Påskeblomst! Hvad vil du her?”, og alle 
vi børn sang med sammen med vores lærere, så var som 
om himlen åbnede sig over mig. Så blev det rigtig påske 
med boblende glæde i hele kroppen. Sangen løftede sindet, 
og selvom ordende ikke altid gav mening, så forstod jeg 
dem alligevel. Sådan som vi netop kan sanse og forstå det 
poetiske udtryk bag om ryggen på fornuften.

Grundtvigs salme lader den, der synger eller læse salmen, 
tilegne sig den indsigt, digteren henter hos påskeliljen. 
Blomsten er blevet budbringeren, hvis budskab salmen 
tyder. Undervejs bliver det frygtelige spørgsmål stillet: 
”Påskeblomst! men er det sand: Har vi noget at betyde?”. 
Frygteligt, for tænk sig, hvis der nu var sandt! 

Tænkt, hvis man slet ingen værdi havde? En skræm-
mende tanke at være værdiløs som menneske. Men så 
kommer det forløsende vers, med de dunkle, men smukke 
henvisninger til nadveren. Det forstod jeg ikke dengang, 
jeg stod dér i aulaens påskelys, men salmens betyd-
ningslag kan blive ved med at afdækkes livet igennem: 

Forfatteren Dan Turell fortæller i sin bog ”Vangede bil-
leder”, hvordan han en gang besvimede til morgensangen 
i skolen, da han sang Ingemanns morgensalme: ”Lysets 
engel går med glans”. Det særegne billedsprog om solen 
som Guds sendebud, der kommer ned til os fra Guds 
himmelske bolig, slog simpelthen benene væk under ham. 

Så voldsomt gik det nu ikke for mig, men jeg kan stadigvæk 
mærke suset i kroppen, når vi til påske synger om den lille 
undseelige bondeblomst, der bliver ophøjet til at fortælle 
det mest livsforvandlende budskab: at døden ingen magt 
har over dig, fordi Kristus som den stærke kom til det 
svage, kom til os, og gik vores vej, gennem ensomhed, 
mørke og død, alene for at åbne Himlens Port for os. Så 
lys og barmhjertighed, nåde og tilgivelse strømmer ud af 
den. Strømmer dig i møde!

Glædelig påske!
/Kirsten Elisabeth Christensen

Grænseoverskridende foredrag
Torsdag den 23. april kl. 19.30

Sammen med den danske menighed i Aventoft, mødes vi i  
Aventoft Menighedshus, Am Pegelgraben 2, Aventoft.

Her vil naturvejleder Hans Tonnesen fortælle om Tønder Marsk Initiativet, 
om fugle, natur, vandrestier og vildsvinehegn i marsken.

Under foredraget får vi kaffe og kage på bordet.

Alle er velkommen. Husk Pas.
/ Ubjerg Menighedsråd

18.02.2020 / ”Min far var soldat i 1. verdens- krig” – fortællingen om at være dansker som tysk soldat i 1. verdenskrig. 
Ved Tove Hansen, Tønder. Toves far, Frederik Tychsen fra Rise var tysk soldat og har skrevet en meget detaljeret 
og levende fortalt dagbog bl.a fra tiden i Verdun. 

18.02.2020 / Årsmøde. Fra kl. 11.30 til ca. kl. 12.00

25.02.2020 / ”Sko må man ha” ved Linda Lassen, forfatter. Linda Lassen vil fortælle om vandrelærerinden Henriette Gubi”, der 
blev født i 1856. I 1888 blev dansk forbudt som undervisningssprog. H.P. Hansen fik den ide at sende vandrelærere 
ud og lære forældrene at undervise deres børn selv. Henriette tilbød sig straks hun hørte om projektet. Hun nåede at 
undervise mere end 300 børn og kom i mange forskellige hjem, inden hun døde alt for tidligt i 1894. 

03.03.2020 / ”Fra bondedreng til Grænsepræst” - om N.P. Nielsens liv og levned Ved Steen Tygesen, fhv. sognepræst i 
Højer. N. P Nielsen blev indsat som præst i Højer den 24. november 1935. Ved hans 50 års fødselsdag få måneder 
før - den blev fejret i Vedsted ved Haderslev, hvor han var sognepræst - var 2.000 mennesker mødt op for at fejre 
ham. Han må have betydet meget for mange! I Højer gjorde han en stor, enestående indsats. Han blev kendt som 
”Grænsepræsten”, og man kan i dag se hans billede hænge i billedsalen på Folkehjem sammen med andre store 
skikkelser fra årene efter genforeningen. 

10.03.2020 / Udflugt - program følger.

Vi mødes i Brorsonhus på Kirkepladsen 2. Tønder. kl. 09.30 – 11.30.
Vestslesvigs Kirkehøjskole er oprettet af menighedsråd i Tønder Provsti og kurstilbuddene er for alle i området. 

Kurserne afholdes tirsdage fra kl. 09.30 – 11.30. 
Deltagerbetaling for alle formiddage, og en reduceret 
pris for udflugten, er i efteråret igen kun 100 kr.
Enkeltformiddage koster fortsat 30 kr.

” Påskeblomst! En dråbe stærk  
drak jeg af dit gule bæger,  
og som ved et underværk  
den mig hæver, vederkvæger:  
Hanegal og morgensang,  
synes mig, af den udsprang;  
vågnende jeg ser de døde  
i en påske-morgenrøde.”

Livet åbner sig på ny, livskraftigt og fuldt af håb. For nu 
ved man, at de levendes land ikke bare er en forestilling, 
men virkelighed! Indsigten følger med sangens bevægelse.

kl. 09.30 - 09.45 Morgensang 
kl. 09.45 - 10.45 Foredrag 
kl. 10.45 - 11.00 Kaffepause
kl. 11.00 - 11.30 Foredrag og spørgsmål 



Stof til næste nummer af kirkebladet 
skal være os i hænde senest den 15. april 2020
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Sognepræst 
Kirsten Elisabeth Christensen
Kirkepladsen 3, 6270 Tønder
Tlf. 2035 7953

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

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

FEBRUAR 2020

Den 02. februar kl. 10.00
Christina Rygaard Kristiansen

MARTS 2020

Den 01. marts kl 10.00
Kirsten Elisabeth Christensen

FEBRUAR 2020

Den 09. Februar kl. 10.00
Günther Barten

MÄRZ 2020

Den 08. März kl. 10.00

N.N.

APRIL 2020

Den 12. april kl. 14.00
Fælles dansk-tysk 

påskeguds tjeneste.

MAJ 2020

Den 03. maj kl. 10.00
Kirsten Elisabeth Christensen

APRIL 2020

Den 12. April kl. 14.00
Deutsch-dänischer
Ostergottesdienst.

MAI 2020

Den 10. Mai kl. 10.00
N.N.

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


