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Menighedsrådet orienterer

Den 27. juni fejrede vi gudstjeneste i Store Vi sognekirke – den sidste inden som-
merpausen i juli måned. Derefter var der menighedsrådsmøde, hvor familien 
Eggert i Store Vi lagde hus til, og TAK for det.

Fra mødet kan berettes, at
• præsteembedet vil blive genopslået - iflg. provsten i slutningen af sept. 2021
• ansøgeren, som vi satsede på trak sin ansøgning mindre end et døgn før 
   „den digitale prøveprædiken“ - DET har vi ikke været glade for!
•  vi med glæde har modtaget Viggos og Mortens tilsagn om fortsat at ville 
     være vores vikarpræster – dét har vi takket dem meget for
• Susanne Böll fortsætter som konstitueret kirkebogsførende præst – i ugerne 
    27, 28 og 29 dog afløst af sognepræst Merete N. Jørgensen, Ansgar, Flens-
    borg - TAK også til dem
• der den 13. juni blev tilmeldt syv unge mennesker til konfirmandforberedelse
• sognepræsten i Læk, Sanne Dahlin, tager sig af undervisningen af de unge, 
    der går i 8. årgang på skolen i Læk
• menighedsrådet - på trods af skuffelsen over at skulle igennem endnu en 
     ansættelsesprocedure - har lavet både en gudstjenesteliste og et afvekslende
    program for menighedslivet fra 1. august til 31. december 2021. Programmet, 
    de enkelte invitationer og GT-listen kan læses dels i Kirkebladet, dels i KON-
    TAKT, dels på Valsbøl Pastorats hjemmeside
• der fra den 1. aug. 2021 vil være en kirke-taxi-ordning (se omtalen her i Bladet)
• der i nogen tid fremover – corona-betinget – stadig ikke kan fejres gudstje-
    nester i Skolekirken i Medelby og Forsamlingshuskirken i Skovlund
•  der snarest muligt efter skolestarten den 2. aug. 2021 vil blive holdt et møde
     mellem alle foreninger/institutioner for at drøfte den bedst mulige brug og 
    ansvarsfordeling af de lokaler/bygninger, som vi har til rådighed i vores 
    geografi. 

- og ønsker alle en
RIGTIG GOD OG HELSEBRINGENDE SOMMER

Kommende arrangementer

Efter en lang periode, hvor vi ikke kunne mødes, indbyder vi igen til for-
skellige arrangementer.
De første er Onsdagskaffen, hvor skabelonen er, som vi kender den: kaffe/
te, kage, foredrag, fællessang - håber vi - , snak og hygge :-).

Den 4. aug. 2021, kl. 15:00 på Valsbølhus. Pastor Birgitte Thun, Lyksborg 
fortæller.
Den 1. sept. 2021, kl.15:00 på Valsbølhus. Pastor Sanne Dahlin, Læk fortæl-
ler.

Hvis I har brug for transport, bedes I kontakte Ellen Losch ad de veje, I 
kender, senest to dage før mødet.

Den 12. sept. 2021 fra kl. 13:00 indbydes til NATURENS DAG ved Valsbølhus. 
Det  er et fælles-arrangement for alle foreninger og institutioner i vores 
område. Særligt program følger.

Den 3. okt. 2021 indbyders til Høstudflugt med gudstjeneste i Feldsted 
Kirke, hvor Theresia Trechow-Kühl prædiker kl. 10:00. Efterfølgende er der 
frokost mm på Folkehjem i Aabenraa. Prisen bliver 20,00 € for bussen og 
maden. Særligt program følger.

Adresser
Menighedsrådsformand: Kirsten la Cour, Skovlund, 04639 782402, lac@lacour-skovlund.de
Kasserer: Karin Eggert, Store Vi, 04604 2343, eggert@kirken.de
Præst: VAKANT, Præstegården: Maren Sörensen Weg 5, 24980 Valsbøl, 04639 823 

Menighedens bankforbindelse: Union Bank 
IBAN: DE79 2152 0100 0000 0199 50, BIC: UNBNDE21XXX

Kirkebladet er trykt hos Layout & Copy, SSF, Flensborghus



Kirkebil – transport til Gudstjeneste

Kære medlemmer af menigheden i Valsbøl Pastorat

Vi har nu i lang tid kun haft mulighed for at afholde gudstjenester i Valsbølhus og i 
sognekirken i Store Vi.
Det ser ud til at dette vil vare et godt stykke tid endnu. Derfor vil menighedsrådet 
gerne tilbyde en kørselsordning til gudstjenesterne, så alle, også dem i yderdistrik-
terne, har mulighed for at komme til gudstjeneste, nu hvor vi må/kan være flere 
deltagere.
For at vi kan få et overblik over, hvor mange der vil benytte sig af en sådan kørsels-
ordning, beder vi om jeres tilkendegivelse.

Vi har brug for følgende oplysninger:
• Navn
• Hvor ofte I vil benytte ordningen
 1 gang om måneden  2 gange om måneden
 3 gange om måneden  4 gange om måneden

Da vi gerne vil have kørselsordningen i gang lige efter sommerpausen fra søndag 
den 1. august 2021, beder vi om jeres tilbagemelding senest den 15. juli 2021, så vi 
kan få en aftale med en bus/taxivirksomhed.
Der vil så komme information til jer om tidspunkt for, hvornår I bliver afhentet.
Tilbagemelding til Ellen Losch  tlf. 04639 7362, på mail til ellen.losch@hotmail.de 
eller pr. post Ellen Losch, Kieferneck 10, 24980 Schafflund

Vi glæder os til at se jer til gudstjeneste.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Gudstjeneste-liste for Valsbøl Pastorat
Primo august til ultimo november 2021

DATO/TID  STED  PRÆDIKANT ANDET           
August
01.08.21, kl. 10:30 Valsbøl  MM    
08.08.21, kl. 10:30 Valsbøl  MM
15.08.21, kl. 15:00 Valsbøl  VJ  Kirkekaffe 
22.08.21, kl. 10:30 Valsbøl  MM   
29.08.21, kl. 10:30 Store Vi MM    

September
05.09.21, kl. 10:30 Valsbøl  MM    
12.09.21, kl. 13:00 Valsbøl/haven MM   NATURENS DAG *
19.09.21, kl. 10:30 Valsbøl  VJ    
  kl. 14:00  Mehrzweckhalle/Skovlund  Pastor Stahnke's afsked 
26.09.21, kl. 17:00 Valsbøl  VJ  Forfriskning * 
 
Oktober
03.10.21, kl. 10:00 Feldsted, DK TK    Høstudflugt *
10.10.21, kl. 10:30 Valsbøl  VJ     
17.10.21, kl. 10:30 Valsbøl  MM    
24.10.21, kl. 10:30 Store Vi VJ
31.10.21, kl. 15:00 Valsbøl                 MM      Reformationsdag *
 
November
07.11.21, kl.10:30 Valsbøl  MM
14.11.21, kl.10:30  Valsbøl  VJ
21.11.21, kl.10:30  Valsbøl  VJ
28.11.21, kl.10:30 Store Vi MM

MM = Morten Mortensen / VJ = Viggo Jacobsen / TK = Theresa K. Kühl

 * betyder, at I vil modtage et særligt program

GT'erne afholdes efter de til enhver tid gældende Corona-regler. Ændringer 
kan blive nødvendig. Se dagspressen.


