
FRILUFTS-
GUDSTJENESTE
I Amtmandens Have, Jomfrustien ved Vidåen i 
Tønder

2. pinsedag, den 5. juni 2017 kl. 14.00

Vi er flere kirker, der igen er blevet enige om at 
holde en fælles dansk-tysk friluftsgudstjeneste 2. 
pinsedag.

Friluftsgudstjenesten er et samarbejde mellem 
kirkerne i Tønder, Abild, Møgeltønder, Ubjerg, 
Hostrup og Højst.

Medbring stole og evt. kaffekurv.

Med venlig hilsen
Ubjerg Menighedsråd

Nr. 2 - 29. årgang 2017
Maj, juni og juli

Udbjerg SognS KirKeblad

VIKARIAT
Indtil udgangen af juli måned 2017
vikarierer Kristen Skriver Frandsen fortsat som
sognepræst i Møgeltønder-Ubjerg pastorat  

KONFIRMATION
Søndag den 30.4.2017 blev Maja Sönnichsen 
konfirmeret af Achim Strehlke i Ubjerg kirke



SLÆGTEN FRIES I SÆD
Familienavnet Fries har været brugt til den samme 
familie i landsbyen Sæd i over 250 år. Familien har 
dog sine rødder i Sæd helt tilbage fra begyndelsen af 
1600 tallet da de første skriftlige optegnelser dukker 
op. Det tog dog lang tid før navnet Fries blev ”slået 
fast” som permanent slægtsnavn. Det skete i slutnin-
gen af 1700 tallet da der kom en forordning fra Slesvig 
om at præsterne skulle bruge fast slægtsnavn ved ind-
førsler i kirkebøgerne. Indtil da var navnet Fries mere 
et slags tilnavn og brugt i flæng.  Første gang vi møder 
navnet i kirkebøgerne er ved en begravelse i 1753, 
hvor barnet Lorentz Lorentzen døde i en alder af 2 år. 
Da nævnes forældrene som ”Lorentz Bertram Fries og 
Ann Lorentzes”. Denne Lorentz Bertram Fries var søn 
af Bertram Nielsen og Sitzel Lorenzen i Sæd. Bertram 
Nielsen var født i Møgeltønder i 1666 og søn af tøm-
rer og kådner Bertel Nielsen (1632-1693). Det er uvist 
om Bertram Nielsen har fået tilnavnet ”Fries” med 
fra Møgeltønder, idet Møgeltønder ikke hører med til 
”Friesland”. Mere sandsynlig er det, at Lorenz Bertram 
Fries har fået navnet efter hans morfar Lorenz Jessen 
Bülock født ca. 1635 og død i Sæd 1714. Han var søn 
af Jess Bülock i Sæd (1610-1694), som er familiens 
”stamfar” og den første vi har kendskab til. Eftersom 
navnet Bülock ikke hører til på egnen og ikke er et 
”sennavn”, kan det tænkes at det er ham der kom fra 
Friesland og derfor har fået tilnavnet ”Fries”.
Det er børnene efter Bertram Nielsen der indimellem 
bliver omtalt med tilnavnet Fries og i de efterfølgende 
slægter går det efterhånden videre som fast famili-
enavn.
Siden slægtens navn Fries første gang dukker op her i 
sognet har grene af familien med efternavnet Fries uaf-
brudt været bosiddende i sognet i mange generationer.
I rækken af Fries generationer i Sæd skal her nævnes 

Andreas Bertram Fries
Der var ikke mange sønderjyder, som deltog i krigen i 
1864, men min oldefars fætter Andreas Bertram Fries 
var dog med og deltog i de direkte kampe. 

Han blev født den 21. januar 1835 i Sæd, Ubjerg sogn 
som søn af kådner og vognmand Anthoni Fries og 
Maren Petersen. Andreas havde sin opvækst i Sæd og 
nævnes ved folketællingen i 1845 som 11 årig boende 
hjemme hos forældrene sammen med en halvsøster og 
en lillebror. I en alder af 16 år blev han den 13. april 
1851 konfirmeret i Ubjerg kirke. Efter konfirmationen 
kom han sikkert ud tjene på en af gårdene på egnen.  
Han døde den 23. juni 1907 i en alder af 72 år og blev 
begravet den 27. juni. Hér får vi at vide, at han havde 

deltaget i den dansk-tyske krig i 1864 på dansk side.  
Han havde stået på skanse 2 i Dybbøl og var bleven 
ramt af en granatsplint, som gjorde, at han mistede sin 
højre arm. For sin tapperhed havde han som under-
korporal den 27.6.1864 modtaget dannebrogsorden og 
samtidig fået tilkendt en dansk årspension.  Året efter 
hjemkomsten fra krigen blev han den 25. november 
1865 gift med Anna Mathilde Iwersen, en datter af 
gårdejer Iwer Thomas Iwersen og Maria Christiana fra 
Weesby. Samtidig overtog de kådnerstedet efter foræl-
drene i Sæd (Sønderbækvej 8). De havde forældrene på 
aftægt, som døde hos dem i 1867 og 1878.  I Andreas 
og Anna Mathildes ægteskab blev der født to piger, en 
datter som døde som 5 årig og datteren Anna Helena 
Fries, født den 6. august 1871. Hun blev i 1894 gift 
med smeden Peter Wilhelm Petersen. Han var søn af 
Jens Lassen Petersen og Johanne Marie Petersen fra 
St. Tønder Mark og han overtag smedjen i Rørkær. 
Smedjen brændte fuldstændig ned i julen 1897 og 
der blev bygget en ny smedje på brandtomten.  Anna 
Helena nåede dog ikke at flytte ind i det nye hus. 

Andreas Bertram Fries 1835-1907



Hun døde den 1. juli 1898 i en alder af 27 år, uden at 
efterlade sig børn. Dog kom hun til at stå som lig i det 
nye hus inden hun blev begravet den 5. juli. Det må 
have været en stor sorg for forældrene at miste deres 
nu eneste datter, dog havde de en plejedatter Christine 
Marie Hansen, født i Flensborg 1875. Hun blev året 
efter gift med deres svigersøn Peter Nielsen Petersen i 
Rørkær.

Da Andreas Bertram Fries døde i 1907, skriver præsten 
blandt andet også, at han var en af sognets meget tro 
kirkegængere. I hans sidste leveår havde han på grund 
af en infektion mistet synet på det ene øje og i 1906 
fik han en alvorlig leversygdom.  Men i foråret 1907 
syntes han at være fuldstændig rask igen. Søndag den 
16. juni havde han sammen med konen besøgt guds-
tjenesten i Ubjerg kirke og modtaget den hellige nad-
ver. Søndage ugen efter den 23. juni havde han også til 
hensigt at gå turen til Ubjerg kirke, men som præsten 
skiver: ” Da rief der Herr in früher Morgenstunde 
schnell und sanft seinen Diener in sein Reich”. (Da 
kaldte Herren tidligt om morgenen hurtig og blidt sin 
tjener hjem til himmeriget). Andreas Bertram Fries 
havde en lille dragkiste, hvorpå der står ”A. B. Fries, 

Seth”. Denne kiste har jeg arvet hos familien Petersen 
i Rørkær. Konen Anna Mathilde Fries flyttede efter 
mandens død til Rørkær til plejedatteren og svigersøn-
nen, hvor hun døde 6 uger senere af en jernblødning. 
Hun blev dog begravet i Ubjerg ved siden af manden.

Christian Hockerup Carstensen skrev i sin dagbog føl-
gende omkring Andreas Bertram Fries:

Oversat:” Søndag den 23. august døde rentenyder 
Andreas Friis hér i Sæd. Han faldt om i stalden til 
huset og døde straks af et slagtilfælde. Selve søndag 
morgen havde han endnu selv taget skægget af og 
havde allerede klædt sig i sine søndagsklæder, idet 
han ville til gudstjeneste i kirken. Han oppebar en 
stor pension som krigsinvalid fra Danmark (til sidst 
omtrent 800 M). Han havde mistet den højre hånd 
på skanse II ved Dybbøl i 1864 på grund af en granat-
splint.”

Gården i Sæd, nu Sønderbækvej 8, blev herefter over-
taget af naboen Christian Martensen, som var kommet 
hjem fra USA nogle år før. 

Horst P. Fries

Sønderbæksvej 8, Sæd



NYT FRA LOKALRÅDET

GENERALFORSAMLING
Ved den velbesøgte generalforsamling blev der 
blandt andet spurgt om, hvordan man bliver medlem 
af Sæd-Ubjerg Lokalråd. Bestyrelsen har været rundt 
i byen på en indsamlingsrunde, men hvis man enten 
ikke har været hjemme det pågældende tidspunkt 
eller af andre grunde ikke har kunnet melde sig ind, 
kan dette til enhver tid ske ved henvendelse til besty-
relsen, kontakt Hanne Frisk på 53 29 96 40. Det 
årlige kontingent udgør kr. 50,00 for enkeltpersoner 
og kr. 75,00 for en husstand.
Se i øvrigt referatet fra generalforsamlingen på hjem-
mesiden Sæd-Ubjerg.

MADPAKKEHYTTEN
Græsset er begyndt at gro på taget af madpakkehyt-
ten. Den vil endvidere blive udstyret med møbler 
og en side mod syd og en form for afskærmning ud 
mod selve legepladsen.

FRYSEHUSET
Det gamle frysehus er som en anden grim ælling i 
færd med at forvandle sig til en smuk svane i form 
af bryghus og museum. Det har fået nyt tag og ny 
indmad og er bl.a. ved hjælp af masser af frivillig 
arbejdskraft renoveret og malet indvendigt. 

ARRANGEMENTER
Sæsonens række af foredrag, som arrangeres i et 
samarbejde mellem Jejsing Borgerforening og Sæd 
Ubjerg Lokalråd, sluttede af i Hostrup Kirke den 5. 
maj med Sigurd Barrett og ’Luther på 60 minutter’ .

Der bliver arrangeret LOPPEMARKED den 5. juni 
og naturligvis SANKT HANS fest
som vi ”plejer”.

Stærekasserne – både de små 
og den store – bliver flittigt 
brugt. Det er FORÅR!

Andegården bliver snart be(m)andet igen. Hvis man 
vil være med i byens andelaug, bedes henvendelse 
rettet til Lisbeth på 22 38 86 17 eller Inger på 30 25 
88 48.

GOD SOMMER!

BENT CHRISTENSEN den 7.april 2017



Besuch aus Tansania:
Zum Gottesdienst am Sonntag dem 14. Mai 
kommt der Chor Punda Milia aus Tansania. Die 
16 Sängerinnen und Sänger bringen mit ihrer 
afrikanischen Gospelmusik frischen Wind in 
den Gottesdienst. Wie passend, dass der Sonntag 
„Cantate“, also „Singet!“ heißt. 

Gemeinsame Gemeindenach mittage für Uberg 
und Tondern
Die Gemeindenachmittage im Brorsonhaus fin-
den jeweils mittwochs um 15 Uhr mit Kaffee und 
Kuchen statt: 
14. Juni: Kleines „Sommerfest“
16. August.

Gottesdienste in Tondern
Gemeinsame deutsche Gottesdienste für die 
Gemeinden in Uberg und Tondern entnehmt bitte 
der Internetseite www.toender-kristkirke.dk oder der 
Tagespresse. 

Pflegeheimgottesdienste, dienstags 15 Uhr, in Leos 
Pflegeheim: am 16. Mai, 15. August, 19. September 
und in Richtsens Pflegeheim: 20. Juni, 22. August, 
24. Oktober.

Jahresfest in Breklum:
Am Sonnabend, dem 24. Juni lädt die „Breklumer 
Mission / das Zentrum Mission und Ökumene - 
Nordkirche weltweit“ zum Jahresfest nach Breklum, 
die jetzt als „Tage der Einen Welt“ für Jung und Alt 
gestaltet werden.

Sonntag 10. September: Inselmissionsfest auf 
Röm 
Es beginnt dieses Jahr um 14 Uhr mit dem 
Gottesdienst in der Sankt-Clemens-Kirche. 
Dann gibt es Kaffee und Kuchen im Jugendlager, 
Lyngvejen 33. 
Einer der Höhepunkte bleibt die Missionsverlosung. 
Von selbstgemachter Marmelade, über Honig, 
Haushaltswaren bis zu einer Woche im Ferienhaus 
auf Röm, kann man bei der Missionsverlosung vieles 
gewinnen. Der Gewinn des Losverkaufes fließt in die 
Unterstützung der Projekte in Indien, Tansania und 
Papua-Neuguinea. Spenden für die Verlosung kön-

Deutsche Veranstaltungen für die Kirchengemeinde 
Uberg, Mai bis Oktober 2017

Selvhjælp Sydvest 
er en frivillig forening 
Storegade 49, 6780 Skærbæk - som tilbyder:

Grupper - netværksgrupper eller selvhjælps-
grupper - mød andre i samme situation!

Samtaler - erfarne frivillige tilbyder individu-
elle samtaler.

Forskellige projekter – pt demenscaféer  
og kurserne: Lær at tackle angst og depression og 
Lær at tackle kronisk sygdom.

Telefontid:
Alle hverdage mellem kl. 9.00 – 12.00
Der er altid en ved telefonen 7475 1035 
– ring og få mere at vide!

Hjemmeside: www.selvhjaelpsydvest.dk
Kontakt pr. mail: mail@selvhjaelpsydvest.dk 

Alle vores tilbud er gratis. 

Alle henvendelser kan ske anonymt 
– vi registrerer ikke vores brugere. 

Alle i foreningen har tavshedspligt.

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? 



Reformationens indtog her på egnen
I året 1227 kom der Dominikanermunke til Tønder og 
byggede her et kloster i Østergade, hvor der senere blev 
hospital og vajsenhus.

Paven havde 1216 givet denne munkeorden ret til at 
foretage almindelig sjælesorg som fratres praedicatores 
(dominikanermunke). Munkeordenens stifter døde 
1221 i en tid hvor der var folk som forsøgte at svine 
denne munkeorden til med en gift der hed jordisk 
rigdom. Dominikanermunkenes og Franziskanermun-
kenes tiggermunkeorden havde som opgave at trække 
befolkningen og i særlig grad ungdommen til kirken. 
I klosteret var Augustins bestemmelser gældende. Til 
klosteret hørte også en kirke St. Marie, beliggende et 
eller andet sted i den østlige del af Tønder by. Under 
en stor brand 1517 nedbrændte klosteret og det blev 
formentlig ikke genopbygget, byggeriet blev i det 
mindste ikke fuldført. I året 1523 blev klosteret helt 
opgivet af kong Frederik I

I året 1238 etablerede Franziskanermunkene sig 
ligeledes i Tønder, idet ridderen Johannes Nefffnesøn 
og hans hustru Elsif grundlagde et kloster, hvortil der 
i 1247 også blev bygget en klosterkirke. Klosteret og 
kirken blev viet til Laurentius og kom også til at bære 
navnet Laurentius.. Dette Laurentius kloster lå i Veste-
gade i Tønder (Laurentiusbroen). Kirke nedbrændte 

men blev endnu før reformationen genopbygget. Af 
klosteret historie fremgår det, at provinzial Andreas 
Glob 1503 gennemførte en ”reformation” i klosteret,” 
hvilket tyder på, at der i dette er foregået en dissolut 
levemåde.” Om ophævelsen af dette kloster berettes 
følgende:
Da Frederik I belejrede slottet i 1530 inddrog man 
klosterbygningerne til magasin og overlod alene kirken 
og sovesalene til munkene.

Siden 1526 havde den katolske præst Hieronymus i 
Tønder prædiket evangeliet efter Luthers lære. Kongen 
lod ham i 1530 prædike for sig. Og da kongen efter 
prædiken gik omkring i kirkens kor for at beundre 
udsmykningen og kunstgenstandene, trådte guardian 
Nicolai Tybo til kongen, og bad kongen for sig og for 
sine munke om tilladelse til at blive i Tønder. Kon-
gen svarede, ” I skal få besked før vores afrejse”. Da så 
kongen ville til at rejse anmodede guardianen endnu 
engang om audiens og gentog her sit andragende. Han 
fik svaret at man ikke længere kunne tilbyde dem bolig 
her på stedet, fordi klosteret lå for tæt ved slottets mure 
og da man desuden skulle bruge pladsen til magasin. 
Guardianen svarede, at man ikke ville være til gene 
for slottet, idet man udelukkende havde til hensigt at 
tjene gud. Kongen svarede dog, at dette også kunne 
foregå et andet sted.  Derpå rejste kongen og amtman-

nen vor Ort abgegeben werden. Es gibt auch wieder 
eine Verlosung für Kinder.

Pilgerwanderung auf der Insel Röm
Wir wandern ca. 20 km am 23 und 24. September 
mit Übernachtung. Bitte anmelden im Kirchenbüro 
in Tondern: Telefon 74 72 20 80, E-Mail: brorson-
hus@tdcadsl.dk 

500 Jahre Reformation
Im Oktober 2017 feiern wir 500 Jahre seit Beginn 
der Reformation durch Luthers Thesenanschlag. 
Die Nordkirche setzt ihre Segel mit dem 
Nordkirchenschiff 2017. Am 13. Juli kommt 
das Nordkirchenschiff zu einem Besuch nach 
Sonderburg. Alle Nordschleswiger sind herzlich 
eingeladen.

Vom 12. bis 15. Oktober sind alle eingeladen zur 
Folkemøde in Ribe.
Am Dienstag dem 31. Oktober um 19 Uhr fin-
det in Tondern ein Reformationsgottesdienst für 
die ganze Propstei Tondern statt. Bereits vor-
mittags wird am 31. Oktober in Tondern ein 
Reformationsgottesdienst für die Ludwig-Andresen-
Schule gefeiert.

Studienurlaub
Pastor Achim Strehlke hat in der Zeit vom 1. 
August bis 31. Oktober Studienurlaub, um neue 
Wege der Gemeindeentwicklung kennen zu lernen. 
Für diese Zeit wird Ribe Stift einen Vertreter oder 
eine Vertreterin einstellen. Wer das sein wird ist 
noch nicht klar. Es wird in der Tagespresse und auf 
den Internetseiten der Gemeinden in Uberg und 
Tondern darüber berichtet werden.



Telefon: 70 120 110 
Åbningstid: kl. 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.

• 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.

den fordrev herefter alle munke, men lod dem udover 
deres klæder beholde to par heste med hvilke de kunne 
medtage gamle og syge. De drog så Flensborg. Kloster-
kirken i Tønder blev derpå indtil 1592, i hvilket år den 
nuværende Kristkirke blev opført, brugt af menigheden 
til evangelisk-lutherske gudstjenester.

Den nævnte katolske præst Hieronimus i Tønder har 
været en af de første her i landet, som gennem Lu-
thers skrifter er kommet til erkendelse for den sande 
evangeliske sandhed og samtidig har bestræbt sig på 
at fremme samme. Han begyndte allerede 1526 her at 
forkynde den lutherske lære.

Det første spor af reformationen her på egnen findes 
1520 i landsbyen Hygum gennem pastor Thomas 
Knudsen og derefter var vikar Herrmann Tast i Husum 
fra 1522 aktiv. I Flensborg blev den første evangeli-
ske prædiken holdt 1526, nemlig på samme tid som 
i Tønder. Der berettes ikke at forkynderne er stødt 
på væsentlig modstand, det synes som om at det er 
foregået i en god og hurtig fremgang. Johannes Decker, 
formentlig indtil da katolsk vikar, understøttede i Tøn-
der Hieronimus og blev således Tønders anden præst, 
Diakonus (Hieronimus hjælper). Efter at herredets 
hovedkirke  således dengang blev lutherisk, så vil nabo-
kirkerne ikke have tøvet længe med at følge efter. Det 
antages derfor at der i reformationens første tid også i 
kirken i Udbjerg er blevet forkyndt den sande lære om 
evangeliet. Bekræftende efterretning savnes dog. 
Om reformationens antagelse ved befolkningen skriver 
Martin Richard Flor (Ankidiakonus i Tønder, død 
1759) ”Med munkene er det papistiske væsen ikke 
pludselig fordrevet i manges sinde, men alt for mange 
har beholdt surdejen i deres hjerter indtil graven. Men 
1536, efter at papistiske og altså også den ribensiske 
biskop blev taget til fange, er den offentlige overtro 
blevet totalt afskaffet.”

Udbjerg sogn og de øvrige kirker i det gamle Tønder 
herred har fra begyndelsen hørt under biskoppen i Ribe 
(Slottet i Tønder var også underlagt ham, og det er den 
ribensiske biskop Gunnerus som i 1243 har udstedt 
købstadsrettighederne for Tønder). Reformationen æn-
drede ikke noget ved det. Selv om, som lige anført, den 
daværende katolske biskop i Ribe blev taget til fange, 
så beholdt hans evangeliske efterfølgere dog opsynet 
over kirkerne i Tønder, Abild og Udbjerg. Dette også 
efter reformationen hvor der blev indsat fire super-
intendenter for Slesvig og de øvrige kirker i Tønder 
amt først indtil 1543 var underlagt superintendenten i 
Flensborg Gerhard Slewerth, Magister Antonius Kaiser 

i Haderslev 1543-1549, provst Vincentius Alberti i 
Tønder 1549-1553, magister Vorstius i Haderslev og 
derefter provsterne i Tønder. Selvom førstepræsterne i 
Tønder fra 1560 således var provst for Tønder provsti, 
så stod præsterne i Udbjerg og Abild ikke under dem, 
men ligesom provsten i Tønder selv umiddelbar under 
biskoppen i Ribe. Kong Christian IV befalede endnu 
1684 den 23. juli på ny at sognene Udbjerg, Tønder, 
Abild, Højer, Hjerpsted, Skast skulle stod under bi-
skoppen i Ribe. Dette vedblev formentlig til 1689.
Fra året 1689 har Udbjerg sogn og de øvrige nævnte 
sogne været underlagt provsten i Tønder Provsti.

Førstepræsterne i Tønder efter reformationen:

1. Hieronimus, 1526 – 1535, oprindelig katolsk præst, 
begyndte 1526 at forkynde den Lutherske lære og for-
blev derefter i embedet indtil han døde i  1535.

2. Johannes Decker, 1535 1540. Han var også oprinde-
lig katolsk vikar, senere diakonus (Hieronymi hjælper) 
overtog efter Hieronimus død førstepastoratet, som 
han dog kun havde i fem år indtil han døde 1540.

Jacob Tygsen



Stof til næste nummer af kirkebladet skal være os  
i hænde senest den 10. juli 2017
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Sognepræst 
Anne Lender Krogh
Præstegården
Sønderbyvej 24, Møgeltønder
Tlf. 7473 8139

Sognepræst
Kristen Skriver Frandsen
Præstegårdsvej 49, Mjolden
6780 Skærbæk
Tlf. 2360 7634

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

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

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

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

TYSKE GUDSTJENESTER

Maj
Den 14. kl. 10.00  
Mit dem tansanischen Chor Punda Milia aus 
Tansania. Achim Strehlke

Juni
Den 4. kl. 10.00 Pfingstsonntag

Den 5. kl. 14.00  Pfingstmontag
Freiluftgottesdienst in Tondern
im Amtmannspark bei der Wiedau

Den 11. kl. 10.00 Trinitatis

Juli
Den 09. kl. 10.00 4. Sonntag nach Trinitatis
Carsten Pfeiffer

Maj 
Den 07. kl. 10.30 
Steen Tygesen

Juni 
Den 05. kl. 14.00 2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste i Tønder
i amtmandsparken ved Vidåen

Juli
Den 2. kl. 10.30 
Kristen Skriver Frandsen

redaKtion
Jacob Tygsen

DANSKE GUDSTJENESTER

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


