
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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Nadver
Fra oktober bliver det igen muligt at gå til nadver.

Der vil være nadver en gang om måneden og det vil ske under de, 
på det tidspunkt, gældende regler. Du kan finde den pågældende 
søndag ved at se på gudstjenestelisten.

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

Nyt hold konfirmander
Tirsdag d. 1. september startede et nyt hold konfirmander op.

I alt syv unge mennesker skal gå til konfirmationsforberedelse og 
vi regner med at konfirmere dem Kristihimmelfartsdag d. 13. maj 2021.

Efterårsmøde
Torsdag d. 12. november inviterer Valsbøl Pastorat til efterårsmødet  
på Valsbølhus. Vi mødes kl. 19 og får en apperetiv og samles derpå 
omkring et foredrag.

Tilmelding skal ske senest den 5. november til præsten 
på tlf. 04639-823 eller strelow@kirken.de

Se mere om programmet i dagspressen og KONTAKT

TILMELDING
I forbindelse med forskellige arrangementer og julens gudstjenester 
vil vi opfordre til, at man tilmelder sig hos præsten. Det er en nød-
vendighed i forhold til at kunne sikre overholdelsen af de gældende 
Corona restriktioner. Du kan tilmelde dig via telefon på 04639-823 
(telefonsvarer) eller på mail via strelow@kirken.de 
Har du spørgsmål til et arrangement eller andet, er du altid velkom-
men til at ringe til præsten.
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Mini-Job i Valsbøl
Menighedsrådet for Valsbøl Pastorat søger en kvinde eller mand til

HAVE- OG PEDEL ARBEJDE
ved Den danske Præstegård på Maren Sørensenvej 5 

i Valsbøl.

Hvis det er noget for dig, så hører vi gerne fra dig
inden den 23. oktober 2020.

Henvendelse til formanden:
Kirsten la Cour, Gammelau 2, 24980 Schafflund

Telefon 04639 – 782402 eller lac@skoleforeningen.de

Onsdagskaffe på Valsbølhus
I menigheden holder vi onsdagskaffe hver første onsdag om måneden.
Vi begynder kl. 15.00 med kaffe, te og kage. 
Arrangementet slutter kl. 17.00.
Der er altid både kaffe, te og kage samt fællessang og et foredrag.  
Det koster 2,50 € at være med.

Alle, både nye som kendte ansigter, er velkommen til hyggelige 
eftermiddagstimer.

7. oktober Ronald Risvig - ”Fra træningsdragt til præstekjole 
  – om den røde tråd i livet”

4. november Juleafslutning
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Rejs dig, bliv lys, 
for dit lys er kommet,
Herrens herlighed er brudt frem 
over dig.
For se, mørket dækker jorden,
mulmet dækker folkene;
men over dig bryder Herren frem,
hans herlighed viser sig over dig.
Folkeslag skal komme til dit lys,
og konger til din stråleglans.
Løft blikket, og se dig omkring:
De samles alle og kommer til dig,
dine sønner kommer fra det fjerne,
dine døtre bæres ved hoften.
Da stråler du af glæde, 
når du ser det,
dit hjerte banker og svulmer,
når havets skatte bringes til dig
og folkenes rigdom kommer til dig.
Kameler i mængde flokkes hos dig,
dromedarer fra Midjan og Efa,
fra Saba kommer de alle sammen,
de bærer guld og røgelse;
de forkynder Herrens pris.
Alle fårene fra Kedar 
samles hos dig,
Nebajots væddere er 
til din tjeneste;
jeg tager imod ofrene på mit alter
og smykker mit herlige tempel.
Hvem er det, der kommer 
som sejlende skyer,
som duer, der flyver til dueslaget?

Det er skibe fra de fjerne øer, 
der samles,
med Tarshish-skibe i spidsen.
De bringer dine sønner fra det 
fjerne,
sølv og guld har de med
til Herren din Guds navn,
til Israels Hellige, for han vil 
smykke dig;
fremmede skal genopbygge 
dine mure,
og deres konger skal tjene dig.
For i min vrede slog jeg dig,
men i min nåde forbarmer jeg 
mig over dig.
Dine porte skal altid stå åbne,
de lukkes hverken dag eller nat,
så folkenes rigdom kan bringes 
til dig
og deres konger blive ført til dig.
For det folk eller rige, der ikke vil 
tjene dig, skal gå til grunde,
og folkene skal lægges øde.
Libanons herlighed kommer til dig,
både enebær, ask og cypres,
til at smykke mit hellige sted,
og jeg vil ære stedet, hvor mine 
fødder hviler.
Dine undertrykkere kommer 
krybende til dig,
de, der lod hånt om dig, kaster sig 
ned for dine fødder;
de kalder dig Herrens by,
Israels Helliges Zion.

Esajas´ Bog, 60,1-22 - Jerusalems kommende herlighed
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Mens du før var forladt,
forhadt og mennesketom,
gør jeg dig nu til evig stolthed
og til fryd i slægt efter slægt.
Du skal suge folkeslags mælk
og die kongers bryst.
Så skal du erkende, at jeg, Herren, 
frelser dig,
Jakobs Mægtige løskøber dig.
Jeg bringer guld i stedet for bronze
og sølv i stedet for jern,
bronze i stedet for træ
og jern i stedet for sten.
Jeg gør fred til din øvrighed
og retfærdighed til din hersker.
Der høres ikke længere om vold 
i dit land,
om undertrykkelse og ulykke inden 
for dine grænser;
dine mure skal du kalde Frelse
og dine porte Lovsang.
Solen er ikke længere
dit lys om dagen,
det er ikke månen,
der lyser for dig om natten;
men Herren skal være dit evige lys,
og din Gud er din herlighed.
Din sol går ikke ned,
og din måne tager ikke af,
for Herren er dit evige lys,
og dine sørgedage er forbi.
Alle i dit folk er retfærdige,
og evigt skal de eje landet
– et skud, som Herren har plantet,

hans hænders værk til hans ære.
Den mindste bliver til tusind
og den yngste til et mægtigt folk.
Jeg er Herren,
jeg vil fremskynde det, 
når tiden er inde.

Esajas´ Bog, 60,1-22 - Jerusalems kommende herlighed

I tider med pandemier kan det 
være svært at være troende. 
Derfor vil jeg opfordre jer til 
at læse i Esajas´ Bog, for der 
kan vi finde nye kræfter, der 
vil følge med os i disse mærk-
værdige tider.
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Anitas æblecrumble
Det skal du bruge:
• 700 g æbler, i tern eller både
• 2 spsk sukker
• 1 spsk kanel
• 1 tsk stødt kardemomme
• kornene fra 1/2 vaniljestang
• 1 tsk smør til ovnfast fad

Til crumble:
• 150 g havregryn, fi nvalset
• 100 g (hvede)mel
• 30 g fi nthakkede mandler eller hasselnødder
• 75 g sukker
• 150 g smør
• 1 tsk kanel
• kornene fra 1/2 vaniljestang

Og sådan gør du:
• Bland æbler, kanel, kardemomme, vanilje og sukker sammen 
    og kom alt i et smurt ovnfast fad.

• Bland havregryn, mel, nødder, sukker, kanel og sukker godt sammen.

• Skær smørret i mindre stykker og smuldre det godt sammen til det 
    bliver en ”krumme”-dej, det skal dog ikke samles til en dej.

• Drys ”krumme”-dejen (crumblen) over æblerne i fadet.

• Bag kagen midt i ovnen ved 200 grader i ca. ½ time - traditionel ovn 
    (180 grader varmluft i ca. 40-45 min.).

Tip 1: Smager godt, mens det stadig er lun.

Tip 2: Serveres gerne med creme fraiche, fl ødeskum, vaniljeis.

Tip 3: Æblerne kan fi nt udskiftes med andre frugter, som f.eks. 
           skovbær eller rabarber.

Tip 4: Dejen kan fryses. Drys den frosne dej direkte på æblerne og 
           bag kagen - den skal dog have lidt længere tid i ovnen.
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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 mindretalsvilkår. Dansk er 
vores fælles sprog, men der er sammenhænge, hvor vi også bruger tysk.

Her kan du finde menigheden
Facebook 
Vil du følge med der, så søg på ”Den Danske Menighed i Valsbøl, Medelby, 
Store Vi og Skovlund” og smid et ”Synes godt om”. Facebooksiden skal 
ikke være konkurrent til kirkebladet, men skal snarere ses som et alternativ.
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 Sydslesvigkalenderen eller direkte hos præsten. 

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 medlemskab 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.

Adresser
Menighedsrådsformand: Kirsten la Cour, Skovlund, 04639 782402, lac@skoleforeningen.de
Kasserer: Karin Eggert, Store Vi, 04604 2343, eggert@kirken.de
Præst: Alena Strelow, Præstegården: Maren Sörensen Weg 5, 24980 Valsbøl,
04639 823, strelow@kirken.de
Menighedens bankforbindelse: Union Bank 
IBAN: DE79 2152 0100 0000 0199 50, BIC: UNBNDE21XXX

Kirkebladet er trykt hos Layout & Copy, SSF, Flensborghus



Gudstjenester

04/10/20 16:00 Christian Lassens 
Mindemuseum

17. s.e. trinitatis Tilmelding hos 
præsten

11/10/20 10:30 Valsbølhus 18. s.e. trinitatis Nadver
18/10/20 17:00 Valsbølhus 19. s.e. trinitatis
25/10/20 10:00 Store Vi 20. s.e. trinitatis

OKTOBER

01/11/20 17:00 Valsbølhus Alle helgens dag
08/11/20 10:30 Valsbølhus 22. s.e. trinitatis Nadver
22/11/20 17:00 Valsbølhus Sidste søndag 

i kirkeåret
29/11/20 10:30 Valsbølhus 1. advent

NOVEMBER

06/12/20 17:00 Valsbølhus 2. advent
13/12/20 10:30 Valsbølhus 3. advent Nadver
18/12/20
20/12/20 17:00 Valsbølhus 4. advent
24/12/20 14:00 Valsbølhus Juleaften Tilmelding hos 

præsten

14:50 Valsbølhus Juleaften Tilmelding hos 
præsten

15:40 Valsbølhus Juleaften Tilmelding hos 
præsten

25/12/20 10:30 Store Vi Juledag Tilmelding hos 
præsten

31/12/20 14:00 Valsbølhus Nytårsaften Tilmelding hos 
præsten

DECEMBER

Skole-julegudstjenester

03/01/21 17:00 Valsbølhus H3K’s søndag
10/01/21 10:30 Valsbølhus 1.s.e. H3K Nadver

JANUAR


