
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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Det dufter lysegrønt af græs

Med sommerbladet i hånden, er du midt i den skønne tid på  
året, hvor det dufter lysegrønt af græs.

Naturen er ung og frisk.
Guds sol varmer krop og sind.
Nu er det skærsommer.

I salmebogen finder du en salme, som beskriver skønheden.  
”Det dufter lysegrønt af græs”. Vi synger salmen fra pinsetid 
og frem til høst.

Sommersalmen siger, at nu er det tid til at glæde sig over Guds 
skaberværk. Nu ser du skønheden omkring dig. Nu kan du takke 
Gud for græssets lysegrønne duft, for vindens lune kys på din 
kind, for læ-krogen i haven, for is med jordbær og for alt det,  
der giver mod på livet.
”Sig altid Gud Fader tak” står der i Bibelen.

Du kan synge sommersalmer og sige Gud tak ved de mange  
forskellige gudstjenester vi tilbyder dig.
Gem derfor gudstjenestelisten. 
Vi glæder os til at se dig.

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

(Salmebogen nr. 725)
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Kom indenfor

Præsteboligen på Maren Sörensen 
Weg er pænt sat i stand.

Nu er vi ved at indrette os i det 
dejlige hus. Kom og se hvordan 
her ser ud.

Åbent hus: 
lørdag 23. juli 2022 kl. 14 – 16.

Samværet er frit og der vil være 
lidt at spise og drikke.

Havemand til Maren Sörensen Weg 5

Har du lyst til at hjælpe os med at holde haven i pæn stand?

Så har vi et minijob på 
ca. 12 månedlige timer til dig.

Hør mere hos 
præst Ulla Skou 04639823 og 
kasserer Karin Eggert 046042343.
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Invitation til konfirmationsforberedelse

Skal du konfirmeres i 2023?
Vil du gå til præst i Valsbøl og omegns danske menighed?
Så skal du indskrives til konfirmation senest 4. september 2022  
kl. 14.00 på Valsbølhus. Tag en af dine forældre med til indskriv-
ningen. Har du spørgsmål eller er du forhindret i at komme til ind-
skrivning, så ring eller mail gerne til mig.
Jeg glæder mig til vi ses.

Mange venlige hilsener
Ulla

PRAKTISK
Mindst én forældre skal være medlem af den danske menighed 
(eventuel indmeldelse skal ske til præsten, gerne ved indskriv-
ningsgudstjenesten). Husk at medbringe stambog eller fødsels- 
og navneattest! Er man forhindret i at deltage i indskrivnings-
gudstjenesten, bedes man på forhånd kontakte præsten. 

VIGTIGE DATOER 

Indskrivningsgudstjenester: 
Søndag d. 4. september kl. 14.00 
i kirkesalen på Valsbølhus.
 

Konfirmandforberedelse:
Tirsdage lige efter skolen, 
første gang d. 6 september.

Konfirmation:
Kristi himmelfartsdag, torsdag 
d. 18. maj 2023 kl. 10.00.

Stort tillykke til dette års 
konfirmander: Felix, Hjalte, 
Lovis Max og Merle.
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Cykelgudstjeneste 3. juli

Vi mødes ved Valsbølhus kl. 9.00 og cykler til gudstjeneste  
i Sporskifte kirke, Flensborg. Efter gudstjenesten får vi sandwich 
og noget at drikke. Vi følges ad hjem igen.

Hvis du hellere vil køre bil, er du velkommen til at møde os  
i Sporskifte ved Gudstjenestens begyndelse kl. 10.00.

Ved gudstjenesten prædiker pastor Thomas Hougesen.

     Tilmeld dig gerne til 
     Ulla, tlf. 04639 823 eller 
     Ellen, tlf. 04639 7362. 

     Så ved vi, hvor mange 
     sandwich vi skal smøre.

Sommerpause og velkommen til 
Nina Bjarup Vetter

Menigheden holder sommerpause i perioden 11. - 31. juli.
Præsten vil være at træffe som normalt.
Velkommen til Nina Bjarup Vetter.
Vi byder Ugle herreds Danske Menigheders ny præst Nina Bja-
rup Vetter velkommen som vikar i Skovlund, Medelby Store Vi og 
Valsbøl, når præst Ulla Skou har ferie. På samme måde er Ulla 
Skou vikar i Ugle Herred i ferieperioder.
Det er god skik, at præsterne vikarierer for hinanden, sådan at 
menighed og præst kommer til at kende lidt til hinanden.
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Gudstjenester

03/07/22 09:00 Cykelgudstjeneste Gudstjenesten begynder kl. 
10.00 og forrettes af pastor 
Thomas Hougesen

10/07/22 10:30 Dåbsgudstjeneste Medelby Skolekirke

17/07/22 Sommerpause

24/07/22 Sommerpause

31/07/22 Sommerpause

JULI

AUGUST
07/08/22 10:30 Valsbølhus

14/08/22 10:30 Valsbølhus v. Nina Bjarup Vetter

21/08/22 14:00 Valsbølhus v. Nina Bjarup Vetter

28/08/22 10:30 Store Vi Sognekirke v. Nina Bjarup Vetter

SEPTEMBER
04/09/22 14:00 Opstartsgudstjeneste

for konfirmander
Valsbølhus

11/09/22 10:30 Naturens dag Valsbølhus

18/09/22 09:00 Høstudflugt til 
Egernførde

Gudstjeneste i Egernførde 
kl. 10.00. Gudstjenesten for-
rettes af pastor Ulrich Vogel

25/09/22 10:30 Store Vi Sognekirke
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Alterbrød fra Valsbøl

Ved særlige lejligheder – for eksempel Skærtorsdag – bruger vi 
hjemmebagt brød til nadver. 

Her kommer opskriften

• 900 gram mel
• 50 gram gær
• 2 tsk salt
• 125 gram smeltet smør
• ½ liter vand
• 50 gram sukker

            ***

Dejen blandes og æltes.

Hæver 30 minutter.

Formes til to brød.

Efterhæves medens 
ovnen varmer op til 
200 grader almindelig 
varme.

Bager ca. 30 minutter.
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Høstudflugt til Egernførde

Søndag den 18. september kl. 08.30 kører vi fra Valsbølhus til  
Egernførde hvor der er gudstjeneste kl. 10.00 ved pastor Ulrich 
Vogel. Efter gudstjenesten er der kaffe i havestuen.

Vi spiser i en restaurant i Egernførde. Derefter sightseeing med 
bussen incl. et par stop ved seværdigheder i byen, før vi kører til 
Hüttener Berge og stopper ved bl.a. Bismarck-statuen ved Askfelt. 

Pris for turen er € 30,00 pr. person (excl. drikkevarer til maden). 

Der betales i bussen. Der er kort afstand at gå fra P-pladsen til  
kirken og restauranten og god adgang for gangbesværede. 

TILMELDING senest den 11. september 2022 på 
lac@lacour-skovlund.de (Kirsten) eller 04639 823 (præsten).

Besøg fra Bjerringbro

Onsdag den 31. august kl. 11.30 - 13.30 får vi besøg af Bjerringbro 
Menighedsråds Kirkehøjskole.

Temaet for højskolen er ”Den kirkelige Genforening” og omfatter 
besøg hos mindretallene syd og nord for grænsen.

I Valsbøl vil menighedsrådets formand Kirsten la Cour fortælle  
om Maren Sørensen. Præst Ulla Skou vil fortælle om det danske 
kirkeliv.

Alle er meget velkomne til at komme og hilse på gæsterne.
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Menighedsrådet orienterer

Konstitueringen af MR efter generalforsamlingen den 6. marts 
2022 fik som resultat, at Kirsten fortsætter som formand og Ellen 
som næstformand. Med den fordeling af posterne har vi taget fat 
på de opgaver, der ligger foran os.

Det vigtigste har selvfølgelig været, at støtte Ulla i udførelsen 
af arbejdet som ny sognepræst i et embede, der mest ligner ét i 
en dansk valgmenighed, og som tilmed ligger udenfor Danmarks 
grænser. Heldigvis kommer Ulla med mange års erfaring som 
præst i Den danske Folkekirke, og det er en berigelse for arbejdet i 
vores menighed, hvilket I sikkert allerede har bemærket.
Hvad, I muligvis også har bemærket, er, at der er mange forskel-
lige tilbud til forskellige alders- og interessegrupper. I MR har vi 
været enige om, at noget af det ”vi plejer at gøre” skal fortsættes, 
og med glæde taget imod de nye tilbud, som Ulla er kommet med. 
Til disse nye tilbud hører bl.a. ”Før søndagen”-møderne, ”Gå-på-
ord”-møderne og familie-gudstjenesten med ”Find-påskeæg”  
2. påskedag.

Fra første arbejdsdag har Ulla forstået betydningen af, at pasto- 
ratets unge, som gik til konfirmationsforberedelse hos Sanne 
Dahlin i Læk, skulle konfirmeres i én af vore egne kirker/kirkesale 
af vores egen præst. Derfor kunne vi fejre en flot og smuk guds- 
tjeneste i Medelby Kirke, der på konfirmations-dagen var fyldt til 
allersidste plads af de fem unge og deres familie og venner. Hjer-
telig TAK for det til Ulla, - tak også til præsten i Læk for hjælpen  
med undervisningen af de unge i mere end seks måneder :-).

Hele foråret har været en travl tid. Sådan er det med det kirke- 
lige liv og det, der følger med. Der har været fejret gudstjeneste 
på ALLE påske-helligdagene, til Kristi-himmelfart, til pinse – tra-
ditionen tro sammen med den tyske menighed og en særlig års-
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møde-gudstjeneste. Hertil kommer de almindelige søndagstjenes-
ter samt DKS‘s Kirkedag. Der har været indbudt til ”Onsdagskaffe” 
hver måned - én gang måtte vi dog aflyse pga et omfattende corona- 
udbrud på vores egn! Det har plaget os godt og grundigt det virus :-( 
Der har været holdt flere møder i menighedsrådsregi, ligesom nogle 
af os har løst opgaver i forbindelse med renovering af Præstegården 
og dens udeanlæg.

Som I kan læse i dette Kirkeblad, er der også mange planer for  
eftersommeren. Vi har derfor besluttet, at holde en sommerpause i 
de sidste tre uger af juli, hvor også skolerne er lukket.
På søndagene i den periode henviser vi til gudstjenesterne i en/ 
nogle af nabokirkerne, mens menighedens mødevirksomhed ligger 
helt stille. MR tager sig selvfølgelig af påtrængende opgaver og sva-
rer på henvendelser, og præsten holder IKKE pause. Ulla kan træffes 
helt som sædvanlig i Præstegården på Maren Sørensen Vej eller på 
telefon 823. Det er i øvrigt sådan, at Ulla stort set ikke har haft en  
fridag siden hun kom, og i længden går det jo ikke. Vi er Ulla megen 
TAK skyldig for den beredvillighed hun – og Stig – har lagt for dagen 
siden 15. februar, og vil ønske dem rigtig god ferie, når de kommer  
der til i august måned.

I, der regelmæssigt kommer til gudstjenester, har bemærket, at kir-
ketjener-opgaverne gennem en længere periode, er gået på skift  
mellem nogle MR-medlemmer. Vores trofast Carolin har været syg-
meldt med luftvejs-problemer, og så er oplæsning - for slet ikke at  
tale om sang – ikke nogen let sag. Når dette læses, er Carolin atter i 
gang, og vi glæder os til igen at arbejde sammen med hende :-).
Med ønsket om en rigtig god og oplevelsesrig sommer, sendes de 
bedste hilsner og et ”på godt gensyn i august” til alle medlemmer, 
ansatte, venner og samarbejdspartnere.

På vegne af hele MR/ Kirsten la Cour og Ellen Losch
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Ludvig Holberg
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TEATRET MØLLEN
DenVægelsindede

Ludvig Holberg

teatretmoellen.dk

Fredag  8. juli 2022 · 18:00
Christian Lassens Mindemuseum  
Kupfermühlenweg 4, 24994 Jardelund

PR og pressearbejde: Vi gør opmærksom på, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementet. Materialet vil blive brugt  til analog og digital dokumentation og informations- 
arbejde i offentlighedens interesse jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO. Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler imod en identificering på optagel-
serne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.

BILLETTER:

tlf. +49 461 14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL 
Nikolaistr. 7, Reisebüro Peelwatt Marie-Curie-Ring 39 eller ved indgangen

i samarbejde med

TEATRET MØLLEN
DenVægelsindede

Ludvig Holberg

teatretmoellen.dk

Inden forestillingen, som foregår foran museet, kan der fra kl. 17.00 
købes en portion græskarsuppe for 3 euro. 



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. 


