
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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Nyt fra menighedsrådet

Søndag den 6. marts 2022 efter gudstjenesten på Valsbølhus kun-
ne vi endelig holde generalforsamling næsten som FØR Covid-19- 
pandemien startede for nøjagtig to år siden. Efter aflæggelse af be-
retning fra formanden, kassereren og præsten var der valg. Sam-
mensætningen af menighedsrådet for de kommende to år er stort 
set uforandret idet der var genvalg til Kirsten la Cour, Ellen Losch 
og Anna Spiegel (tidligere Molter) som medlemmer samt til Viggo 
Bjerringgaard og Walther Eggert som 1. og 2. suppleant. Som 3. sup-
pleant var der nyvalg til Gudrun Lemke, som vi byder velkommen i 
kredsen, mens  Karin Eggert, Marianne Derra og Johannes Schmidt 
ikke var på valg. Konstitueringen finder sted i ugen, der kommer.  

Fra generalforsamlingen kunne vi sende et stort tillykke og mange  
hilsner til Anna og hendes lille familie, der to dage før generalforsam- 
lingen var blevet forøget med en fin lille dreng, der lige som sin mor 
har det godt. Ved valg til revisor var der genvalg til Lars Bjerring-
gaard, mens Chr. Krebs ikke ønskede at fortsætte. Efter mange års 
arbejde, først som kasserer i Store Vi menighed og senere som re-
visor for det samlede pastorat, ønskede han at kunne ”gå på pen- 
sion”. Det respekterede vi og kvitterede med en stor TAK for godt 
og tillidsfuldt samarbejde i de mange år. Til den ledige revisorpost 
blev Else Marie Rieks-Pedersen valgt, og også hende byder vi vel-
kommen til. Det reviderede regnskab viste, at pastoratet har en 
sund økonomi, som Karin passer med stor omhu og dygtighed. 

Som afslutning på generalforsamlingen kunne menighedsrådet og de 
mange deltagere i fællesskab glæde sig over, at et godt og tillidsfuldt 
samarbejde havde bragt pastoratet helskindet igennem den lange 
vakante periode, der tilmed var corona-ramt, så vi kan være et godt 
fundament for det kirkelige arbejde, som vores nye præst - Ulla Skou 
- siden den 15. februar har kastet hele sin energi i. Velkommen til Ulla - 
også i menighedsrådet, hvor præsten er født medlem.

Kirsten la Cour



3

Påske

Påsken er kirkens store højtid. 

Mange mener at det er julen, der er størst. For det var dengang  
i Betlehem, da Jesus blev født og alt var godt. 

I påsken får vi fortalt at det ender godt.

Skærtorsdag spiser Jesus en sidste gang med sine venner. Han 
viser dem at tjenersind er værdifuldt. I kirken holder vi fælles- 
spisning efter gudstjenesten.

Langfredag er en bitter dag. Der henrettes Jesus på et kors. Det 
han sagde og det han gjorde, var godt. Men alligevel var der nog-
le, der ikke brød sig om ham. Derfor blev han henrettet. I kirken 
holder vi en stilfærdig gudstjeneste langfredag.

Påskemorgen var smuk, fordi mennesker som os fik at se, at 
der er altid nyt håb at hente. ”Han er opstået” lød det igen og 
igen blandt de første kristne. I kirken holder vi gudstjeneste med  
glade påskesalmer.

I dine kirker holder vi påske for alle sanser:

Skærtorsdag kl. 17.00: 
Gudstjeneste på Valsbølhus med efterfølgende spisning. 
(Tilmelding til Kirsten, 04639 782402, lac@lacour-skovlund.de 
eller Ulla, 04639 823, skou@kirken.de eller Karin, 04604 2343, 
eggert@kirken.de)

Langfredag kl. 10.30: Stille gudstjeneste i Store Vi

Påskedag kl. 10.30: Gudstjeneste på Valsbølhus

2. påskedag kl. 14.00: 
Enkel og familievenlig gudstjeneste på Valsbølhus. Derefter jag-
ter vi påskeæg i præstegårdshaven. Hvem finder flest?
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Tro i bevægelse - i grænselandet

Gå! Så går det nok. Når bare man bliver ved med at gå – så går det 
nok. Sådan skrev Søren Kierkegaard for mange år siden.

Det gælder stadig.

Du er inviteret til en række gåture i den skønne egn omkring Vals-
bølhus. Vi mødes en række lørdage og går en times tid. Tempoet er 
venligt. Har du et par travesko og kan du gå i roligt tempo, så kan 
du være med.

Undervejs nyder vi landskabet og taler om det der falder os ind. 
Til inspiration får vi en tekst om tro og liv i grænselandet.

Vi mødes: 2. april, 23. april, 7. maj, 21. maj, 4. juni og 18. juni.
Tid:  15.00
Sted:  Valsbølhus

Før søndagen

Vil du være med til at sætte dit præg på søndagens gudstjeneste?
Vil du være med til at vælge salmerne vi skal synge?
Eller er du blot interesseret i at vide hvordan gudstjenesten
opbygges?
 

Vi får en kop kaffe og en småkage. Vi mødes på Valsbølhus.

Torsdag 19. maj 2022 kl. 19.00 – 20.00
Torsdag 16. juni 2022 kl. 19.00 – 20.00
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Hjertelig tillykke

Hjertelig tillykke til vore fem konfirmander som 26. maj 2022  
kl. 10.00 konfirmeres i Medelby kirke.
Konfirmanderne har gået til konfirmationsforberedelse i Læk, 
hos sognepræst Sanne Dahlin.
Fra februar begyndte de at gå til forberedelse i Valsbøl hos sogne-
præst Ulla Skou.
Konfirmanderne har heldigvis kunnet følge undervisningen sam-
men med deres klassekammerater. De milde og venlige unge 
mennesker har tilrettelagt en ungdomsgudstjeneste, hvor de selv 
var med til at skrive prædikenen, og så har de selvfølgelig lært 
Trosbekendelsen, Fadervor og nogle kendte salmer.
Med ønsket om en dejlig konfirmationsdag til konfirmanderne  
og deres familie.

Løveløbet - Løbegåturen

Løveløbet - Løbegåturen

Syd for Læk ligger en lille perle: 
Sydtønders smukkeste skov-
område.
Søndag 1. maj arrangerer SSF 
motion og naturglæde på flere 
niveauer: Gåtur på ca. 3 km og 
løbetur på ca. 5 km.
Efter turen er der sammenkomst 
på græsplænen bag camping- 
pladsen ”Karlsmark”. Adressen 
er Karlsmark 2,  25917 Leck.
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Gudstjenester

03/04/22 10:30 Mariæ bebudelse Valsbølhus

10/04/22 10:30 Palmesøndag Valsbølhus

14/04/22 17:00 Skærtorsdag Valsbølhus med spisning

15/04/22 10:30 Langfredag Store Vi Sognekirke

17/04/22 10:30 Påskedag Valsbølhus

18/04/22 14:00 2. påskedag Valsbølhus med æggejagt

24/04/22 10:30 Valsbølhus

APRIL

MAJ
01/05/22 9:30 Tro i bevægelse med SSF “Løveløbet”

08/05/22 10:30 Valsbølhus

22/05/22 10:30 Valsbølhus

26/05/22 10:00 Konfirmation Medelby Sognekirke

29/05/22 10:30 Valsbølhus

JUNI
05/06/22 10:00 Pinsedag Fælles med Nørre Haksted

12/06/22 9:30 Årsmødegudstjeneste i haven ved Valsbølhus

19/06/22 10:30 Valsbølhus

26/06/22 10:30 Store Vi Sognekirke

JULI
03/07/22 10:30 Valsbølhus

10/07/22 10:30 Dåbsgudstjeneste Skolekirken i Medelby
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Onsdagskaffe på Valsbølhus

Onsdag den 4. maj 2022 kl. 15.00

Kaffe med boller og kage.

Kirsten, der er født få uger før 2. Ver-
denskrig sluttede og vokset op på et 
landbrug nær Mariager Fjord i Øst- 
jylland, tager afsæt i den 4. maj - for-
tælling, hun er vokset op med på et 
landbrug ved Mariager Fjord i Øst- 
jylland. Fortællingen binder tråde til 
oplevelser, hun har haft som historielærer og -konsulent ved vore 
danske skoler i Sydslesvig i mere end 50 år, og undervejs tænder 
vi lys for Ukraine.

Onsdag den 1. juni 2022 kl. 15.00

Kom med ud i haven.

Kaffe med boller og kage.

Vi drikker kaffe i præstegårds- 
haven. Vi hører om arbejdet med 
at sætte præstegården i stand 
og ser hvordan det er kommet til 
at se ud.



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

Formand for menighedsrådet: 
Kirsten la Cour,  24980 Skovlund, 04639 782402, lac@lacour-skovlund.de
Næstformand for menighedsrådet: 
Ellen Losch, 24980 Skovlund, 04639 7362, ellen.losch@hotmail.de
Kasserer: 
Karin Eggert, 24969 Store Vi, 04604 2343, eggert@kirken.de
Sognepræst: 
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

Find os på
Facebook
ugentlige opdateringer om gudstjenester og arrangementer facebook.com/
Den Danske menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund

Instagram
@valsboelpastorat

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. 


