
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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Menighedsrådet orienterer

Med denne forkortede udgave af Kirkebladet sender vi alle 
i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund en opdatering om 
seneste nyt i Valsbøl Pastorat. Vi håber, at I alle er kommet godt 
igennem sommeren, så I har kræfter til, at stå imod den mør-
kere og køligere tid som nu kommer.

Den første efterårsmåned er forbi, og vi har ofte kunnet glæ-
de os over, at ”septembers himmel er så blå”. Den 12. septem-
ber, hvor vi havde indbudt til ”NATURENS DAG” på Valsbølhus 
kunne omkring 50 deltagere i alle aldre glæde sig over en sådan 
”blå dag” i hinandens selskab med forskellige aktiviteter, der 
sluttede med kaff e, saft og GODE muffi  ns fra bager Nielsen i 
Padborg.

Når dette læses har 30 medlemmer været på Høstudfl ugt til 
Felsted og Aabenraa, hvor programmet har budt på høstguds-
tjeneste, frokost, foredrag om Genforeningsparken ved Folke-
hjem og kaff e med brødtorte :-))

Valg til Kirkerådet
Tirsdag den 9. november afh oldes der valg til Kirkerådet i de seks 
kirkekredse i Sydslesvig. Vi tilhører kreds fi re, som – foruden os – 
består af menighederne i Harreslev, Hanved, Jaruplund, Tarp og 
Vanderup. Fra vores pastorat er alle seks menighedsrådsmedlemmer 
indbudt, og der er opfordringer fra fl ere sider om, at kredsen igen 
vælger Kirsten la Cour til Kirkerådet. Det nye Kirkeråd konstituerer 
sig den 30. november 2021, og valget gælder for en fi re-årig periode.

Advents-kom-sammen
Søndag den 5. december 2021, kl. 15:00 indbyder vi sammen med SSF 
Skovlund-Valsbøl til Advents-kom-sammen på Valsbølhus. 

Sæt allerede nu X i kalenderen, – I vil senere modtage en egentlig invi-
tation med program.

Med disse ord sendes ønsket om et godt efterår 
og de bedste hilsner fra Menighedsrådet

Onsdagskaff e i november
Den 3. november 2021, kl. 15:00 indbydes der igen til onsdagskaff e.
Programmet er dét, som I kender så godt :-))), og foredraget holdes 
af Henriette Heide-Jørgensen, som er præst i Husum og Frederiksstad.

Kommende arrangementer



Præste-situationen og Præstegården
Pastoratets præsteembede er stadig vakant, men NU er stillingen 
slået op, og ansøgningsfristen er den 22. oktober 2021. Opslaget kan 
læses på bl.a. www.dsuk.dk

Vi håber at kunne tage imod fl ere interesserede ansøgere, og vi ser 
frem til, at embedet kan være besat igen i løbet af januar 2022.

Mens vi venter, er håndværkere i gang med at renovere i Præste-
gården, så der kommer nyt badeværelse og køkken, hvilket er tiltrængt. 
Udgifterne hertil bæres af DKS, som er ejer af huset.

Efterårsmøde på Valsbølhus
I år er den 31. oktober en søndag. Det giver os mulighed for at markere 
Reformationsdagen – denne særlige dag for vores evangelsk-luther-
ske menighed – med en sammenkomst. Vi starter kl. 15:00 med guds-
tjeneste, herefter er der kaff ebord med boller og kager, et lille fore-
drag om Reformationen, fællessang – og hyggeligt samvær.
Vi vil gerne have jeres tilmelding senest den 26.10.2021 hos Ellen L. 
04639-7362 eller Kirsten laC lac@lacour-skovlund.de

Kirkedag i Slesvig
Lørdag den 23. oktober fra kl. 10:00 afh oldes der Kirkedag på A. P.  
Møller Skolen. Der startes som sædvanligt med en gudstjeneste efter-
fulgt af afl æggelse af beretningerne og hilsner fra gæster. Derefter er 
der afsat tid til et egentligt arbejdsmøde for menighedernes delegere-
de, der skal debattere bl.a. DKSs fremtid – medlemsmæssigt og økono-
misk.

Gudstjenesteliste for Valsbøl Pastorat
Oktober til december 2021

DATO/TID  STED  PRÆDIKANT ANDET           
Oktober
10.10.21, kl. 10:30 Valsbøl  VJ    
17.10.21, kl. 10:30 Valsbølhus MM    
24.10.21, kl. 10:30 StoreVi  VJ
31.10.21, kl. 15:00 Valsbølhus MM   Reformationsdag 
       – se program

November
07.11.21, kl.10:30 Valsbølhus MM
14.11.21, kl.10:30  Valsbølhus VJ
21.11.21, kl.10:30  Valsbølhus VJ
28.11.21, k. 10:30 Store Vi  MM

December
05.12.21, kl. 15:00 Valsbølhus ??    Advents-kom-sammen   
       – se program

MM = Morten Mortensen / VJ = Viggo Jacobsen

TRANSPORT
Hvis I har brug for transport, bedes I kontakte Ellen Losch på telefon 
04639-7362  senest to dage før mødet, som I ønsker at deltage i.

Adresser
Menighedsrådsformand: Kirsten la Cour, Skovlund, 04639 782402, lac@lacour-skovlund.de
Kasserer: Karin Eggert, Store Vi, 04604 2343, eggert@kirken.de
Præst: VAKANT, Præstegården: Maren Sörensen Weg 5, 24980 Valsbøl, 04639 823 

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

Kirkebladet er trykt hos Layout & Copy, SSF, Flensborghus


