Kommende arrangementer
Onsdagskaﬀe i november
Den 3. november 2021, kl. 15:00 indbydes der igen til onsdagskaﬀe.
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24.
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Advents-kom-sammen
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5. december
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10.00 Skovlund forsamlingshus
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11.00 Skovlund forsamlingshus
Adresser ect.

Sidste s. efter hellig3konger
Septuagesima søndag
Seksagesima søndag

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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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 ﬂere 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 Præstegården, 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-lutherske menighed – med en sammenkomst. Vi starter kl. 15:00 med gudstjeneste, herefter er der kaﬀebord med boller og kager, et lille foredrag om Reformationen, fællessang – og hyggeligt samvær.

Gudstjenesteliste for Valsbøl Pastorat
Oktober til december 2021
DATO/TID
Oktober
10.10.21, kl. 10:30
17.10.21, kl. 10:30
24.10.21, kl. 10:30
31.10.21, kl. 15:00

STED

PRÆDIKANT

Valsbøl
Valsbølhus
StoreVi
Valsbølhus

VJ
MM
VJ
MM

November
07.11.21, kl.10:30
14.11.21, kl.10:30
21.11.21, kl.10:30
28.11.21, k. 10:30

Valsbølhus
Valsbølhus
Valsbølhus
Store Vi

MM
VJ
VJ
MM

December
05.12.21, kl. 15:00

Valsbølhus

??

Vi vil gerne have jeres tilmelding senest den 26.10.2021 hos Ellen L.
04639-7362 eller Kirsten laC lac@lacour-skovlund.de

ANDET

Reformationsdag
– se program

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.

Kirkedag i Slesvig
Lørdag den 23. oktober fra kl. 10:00 afholdes der Kirkedag på A. P.
Møller Skolen. Der startes som sædvanligt med en gudstjeneste efterfulgt af aﬂæggelse af beretningerne og hilsner fra gæster. Derefter er
der afsat tid til et egentligt arbejdsmøde for menighedernes delegerede, der skal debattere bl.a. DKSs fremtid – medlemsmæssigt og økonomisk.

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

