
November 
29.  11.30 Store Vi kirke         Første søndag i advent 
  16.00 Medelby kirke – adventskoncert   
 

December 
6.  15.00 Valsbølhus – adventsfest     Anden søndag i advent   
15.      8.15 Valsbølhus – julevandring for Medelby skole  
    9.25 Valsbølhus – julevandring for Skovlund-Valsbøl skole 
  10.30 Valsbølhus – julevandring for Store Vi skole 
17. 17.00 Valsbølhus – skolejulegudstjeneste 
18.   8.15 Medelby skole – skolejulegudstjeneste  

10.00 Store Vi kirke – skolejulegudstjeneste  
24. 14.00 Medelby skole        Juleaften 
  15.15 Valsbølhus  
  16.30 Skovlund forsamlingshus 
25. 10.00 Store Vi kirke         Juledag 
31.  14.00 Valsbølhus – nytårsgudstjeneste  Nytårsaftensdag 
 

Januar  
10.   9.30 Medelby kirke – dansk-tysk nytårsgudstj.  Hellig3kongers søndag 
17. 10.00 Valsbølhus          Første søndag e. hellig3konger 
24. 10.00 Skovlund forsamlingshus     Sidste s. efter hellig3konger   
31. 10.00 Store Vi – med spejderne     Septuagesima søndag  
 

Februar 
7.    9.30 Medelby skole        Seksagesima søndag 
  11.00 Skovlund forsamlingshus  

Adresser ect. 
Præst: Finn J. L. Rønnow, Maren Sørensen Weg 5, 24980 Wallsbüll. Tlf. 04639-823.  

Fridag: mandag. Email: ronnow@kirken.de. I ferie og på fridage henvises til  
præst Ib Nedergaard Christensen, Tarp, på tlf.: 04638-80131. 

Menighedsrådet:  
Formand: Peter Lynggaard Jacobsen, 0461-4308558, lynggaard@web.de;  

Næstform. Lars Bjerringgaard, 04605 188816, larsbj@web.de; Viggo Bjerringgaard, 
viggob@t-online.de; Kirsten la Cour, 04639-782402, lac@skoleforeningen.de;  

Vita Schulz, vita.schulz@freenet.de 
 

Regnskabsfører for Fælleskassen: Ole Rinneberg, 0461-582510, olerin@foni.net 
Union Bank: BIC: UNBNDE21XXX. IBAN: DE79 2152 0100 0000 0199 50 
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Hvor skal juletræet stå i år? 
 

Hos mange af jer, er der sikkert ingen tvivl. Juletræet skal stå der, hvor det 
plejer. Hos mange af os, som holder jul hjemme og med børn, bliver det først 
rigtig jul, når træet kommer ind stuen. Det vil sige – det skal jo lige pyntes – 
både med engle, julekugler, stjerner, flag og mange andre forskellige smukke 

(og mindre smukke) varianter. 
 

I præstegården har vi måttet lukke den største del af stuen pga. en vandskade. 
Det gør, at vi i år ikke ved, hvor træet skal stå. Men i hvert fald ved vi, at træet i 
år bliver mindre, end det plejer, for der skal jo også danses og synges om træet. 

Hos os hører bevægelse sig til juleaften. Efter en god julemiddag er det også 
godt at få bevæget sig, og hvorfor så ikke 

med festlig sang og latter? 
 

Maria og Josef var på vandring i de dage, 
der er blevet til vores jul, så hvad med, at 

vi gør det til julens emne i år?  
At bevæge os og lade os bevæge.  

At tage hinandens hænder og danne en 
rundkreds om træet er at holde sammen og 

glæde sig med hinanden, så husker man 
også, hvem der mangler.  

 
Det er rørende at kunne holde jul med 

mennesker, man elsker og holder af. Desto 
mere skal vi passe på julen og det lille 

barn, som er centrum for det hele. 
 

I ønskes alle en glædelig og velsignet 
advents- og juletid, samt et godt og sundt nytår. 
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Menighederne i Valsbøl Pastorat 
i Valsbøl, i Store Vi, i Medelby og i Skovlund 

byder vores nye præst og hendes familie 
hjertelig velkommen her til.

Søndag den 13. februar 2022 indsættes Ulla Skou i embedet af 
provst Hasse Neldeberg Jørgensen.
Fra den 15. februar 2022 er hun vores sognepræst, og vi glæder 
os til at byde ikke kun Ulla men også hendes ægtefælle pastor 
emeritus Stig Saxbjørn velkommen i vores kreds.  
Vi har set frem til denne dag i lang tid, og vi vil gøre vort bedste 
for at overgangen fra at være præst i en folkekirke langt mod øst  
i Danmark til at være udsendt af DSUK til „Danmarks forhave  
mod syd“ bliver lettest mulig.

Menighedsrådet har haft lejlighed til at tale indgående med  
Ulla, da hun prøveprædikede i Kirkesalen på Valsbølhus i slutnin- 
gen af november 2021, ligesom flere medlemmer af MR har haft  
telefon og mail-kontakt i forbindelse med alle de praktiske ting,  
der er at ordne, når man skifter embede og bopæl. Og nu er det 
den samlede menighed, der får glæden af at skulle møde Ulla, 
som allerede i dette nummer af Kirkebladet sender en hilsen til 
os alle.

Ordet arbejdsmark er lidt gammeldags, men passer meget præ-
cist på det, som Ulla, alle vi andre i menighederne – og Stig, nu  
i fællesskab tager fat på: fortsat at udbrede den kristne fortæl- 
ling her på vores egn.

På menighedsrådets vegne ønsker jeg os alle „god arbejdslyst“.

Kirsten la Cour
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Hilsen til Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund.

Ved det gamle års slutning besøgte jeg menighedsrådet i Vals- 
bøl, Medelby, Store Vi og Skovlund. Det var en dagsrejse, for 
jeg kommer fra Bornholm, hvor jeg er præst ved Rønne kirke.  
Anledningen var, at menighedsrådet søgte ny præst. Nu skulle vi 
hilse på hinanden. Menighedsrådet viste de skønne omgivelser 
frem. Der blev fortalt om fællesskabet, og så var der kaffe.
Jeg fortalte, at jeg har været præst på landet i femogtyve år, at 
jeg i ti år derefter har været præst i bysognet Rønne, og at jeg har 
været udsendt som feltpræst for de danske styrker i Afghanistan.
Hvad det nære og kære angår, er jeg lykkeligt gift med Stig, som 
er pensioneret præst. Jeg er mor til en voksen datter og sviger-
mor til min datters dejlige mand.
Efter, at menighedsrådet havde overvejet sagen, inviterede de 
mig til ny samtale. Nu skulle der prøveprædikes. Det betyder, at 
der var en lille gudstjeneste, kun for menighedsrådet og prov-
sten. På den måde får man set hinanden an, og man vurderer om 
der kan findes fælles fodslag.
Menighedsrådet valgte mig. Det er jeg glad for og beæret over.
Man kan sige, at jeg er en erfaren præst. Men hos jer er jeg ny. Jeg 
vil gøre mig umage for at leve op til menighedsrådets tillid. I kan 
vejlede mig ved at gøre mig opmærksom på det, der skal vises 
særlig opmærksomhed, og rette mig, når fejl forekommer.

Søndag 13. februar kl. 14.00 er der gudstjeneste i Valsbøl. Kom  
og lad os hilse på hinanden.

Der er Onsdagskaffe 2. marts og 6. april fra 15-17. Her kan vi  
hilse på hinanden over den gode kaffe. 2. marts vil jeg fortæl-
le lidt om min baggrund. 6. april er det Stig, der fortæller. Vi  
håber, I også vil fortælle om jer selv og jeres egn. På den måde  
samler vi en skatkiste af fortællinger om tro, håb og kærlighed i 
Valsbøl, Store Vi, Medelby og Skovlund.
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I den første tid bor Stig og jeg til leje på adressen Zum Schul-
platz 27. Når huset på Maren Sörensen Weg er klar til indflyt- 
ning, holder vi åbent hus med en lille forfriskning. Faktisk er der 
åbent hus alle dage. Vores hjem er et åbent hjem, hvor man må 
være, som man er.

Vi mødes også i Valsbøl og omegn, når jeg går tur. Jeg standser 
gerne op og kommer gerne på besøg i dit hjem i hele pastoratet.
Jeg er motionsløber, så bliv ikke forskrækket, hvis du ser mig  
tage benene på nakken.

Konfirmanderne har fået god undervisning hos sognepræst  
Sanne Dahlin. Sanne Dahlin har venligt tilladt, at jeg besøger kon-
firmanderne hos hende. Når konfirmanderne har lært mig lidt  
at kende, undervises de i Valsbøl. Formålet er, at de og deres  
familie oplever tryghed omkring tiden op til den store konfirma-
tionsdag.

Vi ses - og det glæder jeg mig til.

Ulla Skou
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Forår på vej

Nu vender lyset tilbage.
Dagene bliver længere og lysere.
Mørket viger.
Vi kan lægger hue og halstørklæde og vanter til side. Vi kan finde 
de kortærmede trøjer frem.
De første forårsblomster spirer modigt op af den mørke jord.
Og før vi får set os om, spirer de yndefulde grønne grene.
”Det kendes på os som lysets børn ß at natten hun er nu omme”, 
står der i salmen ”Den signede dag”.
Lysets børn har en forårsfrisk tro på, at lyset er stærkere end mør-
ket. Det betyder ikke, at vi lukker øjnene for tilværelsens mørke 
sider. Vi ved nok, at hver har sit – stort eller lidt at slås med i hver-
dagen. Vi ved, at vinteren tærer på humør og helbred. Vi ved, at 
vi skal gøre en daglig indsats for at bære lyset frem, for os selv og 
for andre.
I Johannesevangeliet sammenlignes Jesus med lyset.
Om fødslen i Betlehem står der:  Lyset, det sande lys, som oplyser 
ethvert menneske, var ved at komme til verden 
(Johannesevangeliet kapitel 1).
Jesus er altså forklaret som et lyspunkt i livet: Han knytter jord og 
himmel sammen ved at vise verden, at den er elsket af Gud, og 
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ved at vise Gud, hvordan landet ligger hos sådan nogen som os.
Lyspunktet er, at vi er kendte og elskede hos Gud. Nogle gange 
på trods, fordi vi kan komme til at overse, at solen er brudt frem. 
Andre gange, fordi Gud ganske enkelt har tabt sit hjerte 
til os.
Nu ved vi det: Gud har tabt sit hjerte til os. Og Jesus var i verden 
for at sige netop det.
I Johannesevangeliet kan du læse følgende: Han var i begyndel-
sen hos Gud.  Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, 
som er.  I ham var liv, og livet var menneskers lys.  Og lyset skinner i 
mørket, og mørket greb det ikke. (Johannesevangeliet kapitel 1).
           

Sognepræst Ulla Skou
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Fra menighedsrådet

Menighedsrådet ønsker alle medlemmer, venner, naboer og gode 
støtter et GODT NYT ÅR med 1000 TAK for det gamle. Vi arbejder 
støt videre med de opgaver, vi har påtaget os, og kan berette at

 – vi har holdt MR-møde den 7. januar 2022, hvor fokuspunk-
 tet var forberedelserne til at tage imod vores nye præst
– præstefamilien de første måneder kommer til at bo i en 
 lejet ferielejlighed i Valsbøl indtil Præstegården er færdig-
 renoveret
– der efter aftale med Skoleforeningen indtil videre bliver 
 kontor for præsten i det lille mødelokale bag køkkenet på  
 Valsbølhus
– vi planlægger med at kunne vende tilbage til et normalt 
 mødeliv så snart corona-situationen ændrer sig positivt
– der - efter corona-reglerne - var fyldt næsten op i Kirke-
 salen på Valsbølhus både til jule- og nytårsgudstjenesten
– der udsendes særskilt brev til alle medlemmer med ind-
 bydelse i henh. til indsættelses-gudstjenesten og general-
 forsamlingen
– vi fortsat tilbyder en kørselsordning til gudstjenesterne 
 - I skal bare ringe :-)
– Ulla Skou fra den 15. februar 2022 er vores faste sogne-
 præst – dét ser vi frem til
– næste MR-møde bliver torsdag den 24. februar 2022, 
 kl. 15:00 - herefter vil præsten overtage størstedelen  
  af kontakten til menighedens medlemmer
– alle nuværende medlemmer at menighedsrådet er villige 
 til at fortsætte i MR efter generalforsamlingen den 
 6. marts 2022.

                /laC
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Gudstjenester

02/01/22 10:30 Valsbølhus Morten Mortensen

09/01/22 Ingen Gudstjeneste

16/01/22 10:30 Valsbølhus Viggo Jacobsen

23/01/22 10:30 Valsbølhus Viggo Jacobsen

30/01/22 10:30 Store Vi 
Sognekirke

Morten Mortensen

JANUAR

06/02/22 Ingen Gudstjeneste

13/02/22 14:00 Valsbølhus Hasse N. Jørgensen og Ulla Skou
INDSÆTTELSE

20/02/22 10:30 Valsbølhus Ulla Skou

27/02/22 10:30 Store Vi 
Sognekirke

Ulla Skou

FEBRUAR

06/03/22 10:30 Valsbølhus Ulla Skou, 
efterfølgende generalforsamling

13/03/22 10:30 Valsbølhus Ulla Skou

20/03/22 10:30 Valsbølhus Ulla Skou

27/03/22 10:30 Store Vi 
Sognekirke

Ulla Skou

MARTS
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Onsdagskaffe på Valsbølhus
Onsdag den 2. februar 2022, kl. 15:00
Kaffe med boller og kage.
Foredraget den dag holdes af sognepræst Henriette Heide-
Jørgensen fra Husum og Frederiksstad menigheder. 

Onsdag den 2. marts 2022, kl. 15:00
Kaffe med boller og kage. Foredraget den dag holdes af vores 
egen præst, Ulla Skou.

Onsdag den 6. april 2022, kl. 15:00
Kaffe med boller og kage. Foredraget den dag holdes af pastor 
emeritus Stig Saxbjørn, - Ullas ægtefælle, som har været sogne-
præst på Nordfyn i næsten en menneskealder.

Indbydelse til generalforsamling
Søndag den 6. marts 2022 fejrer vi gudstjeneste på Valsbølhus 
kl. 10:30. Efter gudstjenesten serveres der en god suppe samt  
kaffe med en lille kage. Derefter afholder vi generalforsamling 
efter  gældende vedtægter. Der udsendes en indkaldelse til alle 
medlemmer, men sæt allerede nu et X i kalenderen.

Indsættelse
Søndag den 13. februar 2022, kl. 14:00
indsættes sognepræst Ulla Skou i sit nye embede ved en gudstjeneste 
på Valsbølhus, Maren Sørensen Vej 1 i Valsbøl.
Medlemmer af menigheden vil modtage et særskilt brev med indby-
delsen, de corana-regler, der skal følges ved den lejlighed, samt til- 
meldingsprocedure for at deltage.



10

Kunne du tænke dig at blive medlem?
Den danske kirke er et tilbud til dig (og din familie), der kan lide den 
danske mentalitet, den danske kirketradition med salmer, liturgi og 
prædiken på dansk og/eller bare at være en del af kirken på mindre- 
talsvilkår. Dansk er vores fælles sprog, men der er sammenhænge, 
hvor vi også bruger tysk.

Præsten kommer på besøg
Kunne du tænke dig at få besøg af præsten eller kender du en, 
der kunne tænke sig at få besøg, er du velkommen til at kontakte  
præsten. Det kræver ikke nogen anledning at få et besøg.

Betaler I det rigtige kirkebidrag?
En gang imellem bør vi se vores kirkebidrag efter, om det stadig er 
rigtigt. Der kan jo være sket justeringer både op og ned flere gange, 
siden vi sidst kiggede.
Det almindelige kirkebidrag er 5 % af det beløb, man betaler i skat.
Er man medlem af den tyske kirke og ønsker at blive ved med det,  
kan man også være medlem af den danske kirke. Et sådant medlem-
skab koster 25 € om året.
Kirkebidraget er fradragsberettiget.
Dit kirkebidrag går til menighedens liv og vækst – til unge som gamle 
– kom og vær med til at bestemme, hvordan vi bruger pengene og er 
dansk kirke.



11

KOLOFON
Kirkebladet redigeres af sognepræsten
Layout og tryk: Copy & layout, SSF, Flensborghus

Formand for menighedsrådet: 
Kirsten la Cour, Skovlund, 04639 782402, lac@lacour-skovlund.de
Næstformand for menighedsrådet: 
Ellen Losch, Skovlund, 04639 7362, ellen.losch@hotmail.de
Kasserer: 
Karin Eggert, Store Vi, 04604 2343, eggert@kirken.de
Sognepræst fra 15.02.2022: 
Ulla Skou, Præstegården: Maren Sörensen Weg 5, 24980 Valsbøl,
04639 823, Skou@kirken.de

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

Her kan du finde menigheden
Hjemmeside 
www.dks-folkekirken.dk/sogne/valsboel-medelby-store-vi-og-skovlund/

OBS: Der kan forekomme ændringer, derfor bedes du holde dig orienteret 
i Flensborg Avis, på KONTAKT-siderne eller direkte hos formanden for  
menighedsrådet . 
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TILMELDING - og andre corona-betingede 
tiltag
I forbindelse med arrangementer og gudstjenester kan 
man tilmelder sig hos menighedsrådsformand Kirsten la 
Cour på telefon nummer 04639-782402 (telefonsvarer) 
eller på mail lac@lacour-skovlund.de

Fra den 15. februar 2022 sker tilmeldinger til sognepræst Ulla 
Skou på telefon nummer 04639 – 823. Har du spørgsmål af en  
eller anden art, er du altid velkommen til at kontakte enten  
Kirsten la Cour eller fra den 15.02.22 Ulla Skou.
Tilmelding er fortsat en sikkerhed for, at vi kan overholde de 
til enhver tid gældende Corona-regler. Mens dette skrives (den  
10. jan. 2022) gælder G2+ reglerne. Hver enkelt er ansvarlig for 
at kunne fremvise dokumentation for, at den regel er overholdt. 
Ved indgangen til Valsbølhus henh. Sognekirken i Store Vi er 
der opstillet sprit-dispenser og et skilt, der opfordrer til, at der  
bæres maske, når man bevæger sig i rummet. Se ellers i dagspres-
sen hvilker regler der gælder på et givent tidspunkt.

Venlig hilsen Menighedsrådet


