Valsbøl Pastorat
Maren Sørensen Vej 5
24980 Valsbøl
De fleste af os har ikke kunnet mødes med hinanden i meget lang tid. Derfor vil det glæde os at se rigtig mange af Jer til

Årsmøde-gudstjenesten søndag den 30. maj 2021, kl. 11:00
med efterfølgende picnic og ”en hilsen nordfra”
i haven ved Valsbølhus på Maren Sørensen Vej 1 i Valsbøl
Søndagens prædikant er tidligere provst Viggo Jacobsen, der sammen med Morten Mortensen har været vores vikarpræst siden 1. marts i år.
Midt i maj er der i Slesvig-Holsten kommet nye regler for afholdelse af gudstjenester. Det betyder, at vi til Årsmødegudstjenesten må synge i fællesskab,
fordi det er en friluftsgudstjeneste.
Med de nye regler er tilmelding ikke mere nødvendig, men AHA-reglerne gælder stadig, når man går til og fra.

Corona-tilpasset fælles-spisning og en hilsen
I Valsbøl Pastorat har vi den gode tradition, at vi samles til morgenmad med kaffe og rundstykker efter Årsmøde-gudstjenesten. Det samvær vil vi ikke
gerne undvære - og slet ikke i år. Der indbydes derfor på denne måde:
Hver medbringer sin egen/familiens PICNIC-KURV,
som indeholder ALT det, man har brug for til en friluftsfrokost.
Medbragte havestole/tæpper og evt. bord bruges også under gudstjenesten.
Trods de mange aflysninger af lokale årsmøder samt Friluftsmødet i Flensborg skal vi ikke undvære en hilsen fra Danmark.
Tidligere minister, tidligere formand for Grænseforeningen og
gammel ven af Sydslesvig Torben Rechendorff
taler ved samværet efter gudstjenesten på Valsbølhus
De bedste hilsner og på godt gensyn
Menighedsrådet i Valsbøl Pastorat
Corona-situationen eller vejrudsigten kan gøre det nødvendigt at justere på ovenstående. Se i Flensborg Avis eller
kontakt MR via 04639 - 782402 (Kirsten la Cour) eller 04639 - 7362 (Ellen Losch).

• Begrænset antal deltager: 50 pers.
• Der skal bæres mundbind, som må
tages af, når man sidder ned.
• Kontaktdata optages
• Der er ingen krav om fremvisning af
test
• Vi følger de gældende Corona- regler.
Ret til forbedringer forbeholdes

PROGRAM FOR ANDRE ARRANGEMENTER I SSF
FLENSBORG AMT
Lørdag, 29. maj 2021

Søndag, 30. maj 2021

Eggebæk/Langsted:

Tarp Præstegård:

Kl. 16.00 bydes alle velkommen i haven
ved forsamlingshuset Mines Minde, Fasanenweg 2, 24852 Langsted.

Kl. 14.00 startes med gudstjeneste ved
pastor Ronald Risvig i præstegårdshaven.
Ca. kl. 14.45 vil der være velkomst, tale
ved Grænseforeningens formand Peter
Skov-Jakobsen samt fællessang og fortælling.
Til børnene vil der være et natur-bingo.
Der bydes på kaffe/te og sodavand. Vigtigt:
medbring egen kop/service og kage.

Årets taler er pastor Preben Kortnum Mogensen.
Tilmelding er påkrævet til
Werner Görns +49 (0)4609 421
Arrangør: SSF Eggebæk/Langsted

Søndag, 30. maj 2021
Harreslev:
Kl. 08:30 startes med flaghejsning på Harreslev Danske Skole, Süderstr. 90, 24955
Harrislee for på den måde at markere de
danske årsmøder i Sydslesvig.
Desværre kan SSW traditionen tro ikke
sørge for morgenmad, men der forsøges
på at gøre morgenen lidt festligt med evt.
sang og musik.
Årets taler er SSF-generalsekretær Jens A.
Christensen, hilsener fra distriktsformand
Kirsten Anthonisen og kommunens borgerforstander Heinz Petersen (SSW).

Tilmelding er påkrævet til
• Dansk Sekretariat for Flensborg Amt: +49
(0)461 14408155, Marike Hoop +49 (0)151
22280373 eller flamt@syfo.de
• Ugle Herred Danske Menigheder: Hanne
Schuch, +49 (0)4606 133, hanneschuch@
googlemail.com
• SSF Tarp/Jerrishøj: Georg Thomsen, georg.thomsen@skoleforeningen.org
Et samarbejde mellem SSF Tarp/Jerrishøj,
Vanderup/Jørl og Oversø/Frørup og Ugle
Herreds Danske Menigheder

til årsmødet 2021
søndag, 30. maj

Kirsten Anthonisen +49 (0)461 74102
Et samarbejde mellem SSF Harreslev og
SSW Harreslev

VELKOMMEN

Ret til forbedringer forbeholdes

