
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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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
Præst frem til 01.03.2021: 
Alena Strelow, Præstegården: Maren Sörensen Weg 5, 24980 Valsbøl,
04639 823, strelow@kirken.de
Konstitueret præst fra den 01.03.2021:
Susanne Brahmsen Böll, 04639 823, boell@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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Præsten siger farvel

Kære menighed

Det er nu to år siden, at jeg er blevet indsat som præsten i Valsbøl 
Pastorat. To år med mange nye erfaringer og oplevelser. Jeg har 
mødt spændende personligheder, haft gode snakke om stort og 
småt, fik lov at døbe, konfirmere, vie og begrave. Det har været 
to år, hvor jeg har lært så mange imødekommende og venlige 
mennesker at kende, at det ikke kan tælles på to hænder. 

Og der er utrolig mange ting, jeg vil sige Tak for.

Tak for min varme modtagelse. Tak for opbakning ved gudstje-
nesterne. Tak for fælles salmesang. Tak for dejlige timer til ons-
dagskaffe. Tak for hyggelige snakke over en kop kaffe eller te. 
Tak fordi I smiler til mig, når vi mødes et sted. Tak for sjove timer 
til konfirmationsforberedelsen. Tak for god modtagelse for nye 
initiativer. Tak for dejligt orgelspil. Tak for godt samarbejde. Tak 
for hyggelige menighedsrådsmøder. Tak for understøttelse i de 
svære situationer. Tak for fællessang. Tak for kagebagning. Tak for 
hjælp med forberedelser. Tak for indgangs- og udgangsbøn. Tak 
for blomster. Tak for gode råd. Ja, Tak for at jeg måtte være jeres 
præst.

Det har været mig en glæde og ære at være jeres præst.
Jeg ønsker jer alle alt godt, at I må forblive raske og huske at  
smile til verdenen, for så smiler den tilbage.
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Alena Strelow, der har været præst i Valsbøl Pastorat i to år, rejser for  
at overtage et andet embede i Sydslesvig – mere præcis i Flensborg, og 
vi skal sige farvel til hende som vores præst.

I jule-kirkebladet 2020 kunne vi glæde os over, at præst og menighed i 
de to år siden indsættelsen Hellig-Tre-Kongers søndag 2019 havde lært 
hinanden mere og bedre at kende, som dagene gik, og flere  oplevelser 
blev fælles.

Det er disse fælles oplevelser, vi nu kommer til at tænke på og vil tak- 
ke for.

De ældre vil tænke på, at vi kunne fortsætte den gode ”onsdags-kaffe- 
tradition” med hygge og foredrag. Konfirmanderne fra 2019 vil sikkert 
især tænke på konfirmandlejren sammen med andre unge fra Syd- 
slesvig, mens 2020-konfirmanderne helt bestemt vil huske selve kon- 
firmationen, der fandt sted i et party-telt på sportspladsen ved Store  
Vi danske Skole :-).

Vore skole- og børnehavebørn vil tænke på julevandringen på ”Vals-
bølhus” og præstens besøg på institutionerne, og alle, der deltog, vil 
huske ”cykel-gudstjenesten” til Læk med tjeneste i Den danske Kirke 
dér med efterfølgende fælles frokost. Også Høstudflugten til Benedik-
tekirken i Hamborg er et af de fælles gode minder, som vi fremover  
vil forbinde med Alena.

Som kirkegængere vil vi tænke tilbage på hvordan den nyuddannede 
præst fik mere og mere sikkerhed og frimodighed i udførelsen af de 
kirkelige handlinger og alt dét, der hører til gudstjenesterne kirkeåret 
igennem. Som menighedsråd vil vi takke for den måde, der er blevet  
taget imod gæster på – mange ville især gerne besøge ”Valsbølhus”. 
Som ambassadør for Sydslesvig har man en særlig opgave og forplig-
telse som vært og formidler. Det har glædet os, at Alena har set for- 
pligtelsen og løftet opgaven til gæsternes tilfredshed.

VI SKAL SIGE FARVEL TIL ALENA SOM VORES PRÆST
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Tydeligst i vore tanker lige nu står de store forandringer, som Corona- 
pandemien har medført for gudstjenesterne og kirkelivet i det hele  
taget siden marts sidste år. Det har ikke været nogen nem situation  
for nogen, men lige nu skal vi især sige tak for indsatsen til Alena.

Som én af de første menigheder i Sydslesvig startede vi i begyndel-
sen af maj – 20 med igen at mødes i kirken. Modellen blev: en andagt  
kl. 12.00 i forlængelse af den klokkeringning, som Nordkirche og 
DKS opfordrede alle menigheder i landet til at deltage i. Det er siden  
blevet til mange fine  andagter med lidt forskellig liturgi, somme tider  
med sang- og musikledsagelse, altid velforberedt og gennemtænkt  
og altid med styr på hygiejnekonceptet og antal stole!!!

Dele af de arbejdsgange er et godt eksempel på, hvad præstearbejde 
OGSÅ er i en menighed ”i det flade lande vest for Flensborg” :-).

Herfra vil vi ønske dig Alena alt godt i årene, der kommer, og held og 
lykke med den opgave, som fremover skal være din.

På menighedens vegne
Ellen Losch og Kirsten la Cour

TIL ORIENTERING
Fra den 1. marts 2021 er embedet i Valsbøl Pastorat vakant. Der skal 
således vikar på i en periode. Det er menighedsrådets udtalte ønske, 
at der meget hurtigt kan ansættes en efterfølger. Samtalerne om 
stillingsopslaget finder sted midt i februar 2021, og opslaget bliver  
offentliggjort omkring den 1. marts 2021. Hvilken rolle pandemi- 
situationen kommer til at spille i dette forløb, véd vi endnu ikke.
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Gudstjenester

07/03/21 15:00 Valsbølhus 3. s. i fasten MM

14/03/21 10:30 Valsbølhus 4. s. i fasten Nadver VJ
21/03/21 15:00 Valsbølhus 5. s. i fasten VJ
28/03/21 10:00 Store Vi Palmesøndag MM

MARTS

01/04/21 17:00 Valsbølhus Skærtorsdag Fælles-
spisning

MM

02/04/21 14:00 Valsbølhus Langfredag Kirkekaffe MM
04/04/21 10:30 Valsbølhus Påskedag MM
11/04/21 10:30 Valsbølhus 1. s. e. påske Nadver MM
18/04/21 10:30 Valsbølhus 2. s. e. påske VJ
25/04/21 10:30 Valsbølhus 3. s. e. påske MM

APRIL

02/05/21 10:30 Valsbølhus 4. s. e. påske VJ
09/05/21 10:30 Valsbølhus 5. s. e. påske Nadver MM
13/05/21 10:00 Store Vi Kristi Himmelfart Konfirmation AS
16/05/21 DKS 100 års 

jubilæum -
mere herom senere

23/05/21 10:00 Nørre Haksted Pinse Da-ty GT Stahnke 
& MM

30/05/21 11:00 Haven ved 
Valsbølhus

Trinitatis søndag Årsmøde VJ

MAJ

05/06/21 1. s. e. Trinitatis Kirkedag -
mere herom senere

06/06/21 10:30 Valsbølhus 2. s. e. Trinitatis MM
13/06/21 10:30 Valsbølhus 3. s. e. Trinitatis MM
20/06/21 10:30 Valsbølhus 4. s. e. Trinitatis VJ
27/06/21 10:00 Store Vi 5. s. e. Trinitatis MM

JUNI

Gudstjenesterne i februar 2021 har vi måttet aflyse - desværre.

MM = Morten Mortensen, VJ = Viggo Jacobsen, AS = Alena Strelow
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Nadver
Der er foreløbig nadver en gang om måneden og det vil ske under 
de, på det tidspunkt, gældende regler. Du kan fi nde den pågældende 
søndag ved at se på gudstjenestelisten.

Vil du gerne gå til nadver, men føler dig ikke tryg ved at gå i kirke, så 
kontakt præsten og få en aftale omkring hjemmenadver.

TILMELDING
I forbindelse med forskellige arrangementer og gudstjenes-
ter vil vi opfordre til at man tilmelder sig hos menighedsråds-
formanden Kirsten la Cour. Det er en nødvendighed i for-
hold til at kunne sikre overholdelsen af de gældende Corona-
restriktioner. Du kan tilmelde dig via telefon på 04639-782402 
(telefonsvarer) eller på mail via lac@lacour-skovlund.de 

Har du spørgsmål af en eller anden art, er du altid velkommen 
til at kontakte Kirsten la Cour.

TILMELDING
I forbindelse med forskellige arrangementer og gudstjenes-
ter vil vi opfordre til at man tilmelder sig hos menighedsråds-
formanden Kirsten la Cour. Det er en nødvendighed i for-
hold til at kunne sikre overholdelsen af de gældende Corona-
restriktioner. Du kan tilmelde dig via telefon på 04639-782402 
(telefonsvarer) eller på mail via lac@lacour-skovlund.de 



8

Vakance-tid i Valsbøl Pastorat
Fra den 1. marts 2021 bliver præsteembedet i vores pastorat passet af 
ikke mindre end tre teologer, og så kan vi ikke forlange meget mere :-).

Konstitueret kirkebogsførende præste bliver:
Sognepræst Susanne Brahmsen Böll fra Harreslev træffes på pasto- 
ratets velkendte telefonnummer 04639 823 eller på boell@kirken.de

Gudstjenesterne varetages af:
Pastor emeritus Viggo Jacobsen og pastor emeritus Morten Morten-
sen, begge fra Flensborg og gode gamle venner af pastoratet. Af den 
trykte gudstjenesteliste for marts til juni fremgår det, hvem der har  
tjenesten hvornår og hvor.

På menighedens vegne vil jeg gerne allerede nu takke alle for bered- 
villighed og bistand i forbindelse med den situation, vi lige nu er i.
TAK til provst Hasse Neldeberg Jørgensen for hurtig og problem- 
fri sagsbehandling, TAK til Susanne Böll, som påtager sig en ekstra op-
gave ved siden af sit eget arbejde som sognepræst i eet af Kreds 4’s  
andre sogne og TAK til præsterne Jacobsen og Mortensen :-) fordi I  
igen – på skift – vil komme hertil for at fejre gudstjenester sammen  
med os.

Mht. varetagelse af opgaverne som kirketjener/-sanger og organist 
fortsætter Carolin og Torben som de plejer, og DET er vi rigtig glade  
for, og TAK til dem for den særlige indsats i corona-tiden.

Afsluttende vil jeg gerne byde velkommen til Michael Putsch, som vi 
har ansat i nogle timer efter mini-job lovgivningen. Michael, der bor 
på Kirchenweg i Valsbøl, skal passe udearealerne omkring Præste- 
gården på Maren Sørensenvej 5 i Valsbøl og skal i de kommende  
corona-ramte måneder også være behjælpelig med kirketjener- 
arbejdet.

Bedste hilsner
Kirsten laC
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Nyt fra konfirmanderne
Da konfirmationsforberedelsen tæller som undervisning er også vi  
begyndt at mødes online.

Hver især sidder vi foran vores egen skærm og mødes på nettet. Her 
taler vi om hvordan vi har det, hvad der sker rundt omkring os – i  
samfundet og hjemme og om et emne præsten præsenterer. Til online 
forberedelsen hører også en lille hjemmeopgave.

Snart skal vi prøve at holde andagt sammen – online. Det bliver spæn-
dende at se hvilke muligheder vi får givet med denne nye og alterna- 
tive måde.

Jeg håber meget på at kunne ses med de unge mennesker igen, da  
konfirmationsforberedelsen er mere intensiv når vi sidder sammen. 
Men lige nu er det det bedste vi kan gøre og det er også sjovt.

Årets konfirmander er:
Saskia Nissen (Store Vi), 
Emmy Hansen (Vesby), 
Leni Lipphardt (Store Vi), 
Leon Feigel (Store Vi), 
Chiara og David Lühr (Goldebæk).

Konfirmationen bliver d. 13. maj 2021 kl. 10.00 i Store Vi sognekirke.
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Onsdagskaff e på Valsbølhus
Grundet den aktuelle situation er det ikke muligt at afh olde onsdags-
kaff e. Så snart situationen ændrer sig, tager vi det op og ser på mulig-
hederne. Hold dig opdateret i avisen og på menighedens hjemmeside.

Påskemåltid – Skærtorsdag
Den 1. april kl. 17.00 efter gudstjenesten.
Menighedsrådet indbyder til påskemåltid på Valsbølhus.
Tilmelding senest d. 25. marts til: 
Kirsten la Cour eller Ellen Losch på telefon eller mail. 
Pris: 15 €

Pinse
I år fejrer vi d. 23. maj kl. 10.00 pinse sammen med den tyske menighed 
for Nr. Haksted/Skovlund i sognekirken i Nr. Haksted. 
Alle er hjertelig velkommen.
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Årsmødegudstjeneste på Valsbølshus
Søndag d. 30. maj kl. 11.00 markerer vi Årsmødet med en gudstjeneste 
i haven ved Valsbølhus. Efterfølgende mødes vi til friluftspicnic. 
Mere herom senere.
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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.


