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Skærtorsdag 2010.

Dette hellige evangelium skriver evan-
gelisten Johannes (13.1-15): 
Det var før påskefesten, og Jesus vid-
ste, at hans time var kommet, da han
skulle gå bort fra denne verden til Fa-
deren; han havde elsket sine egne, som
var i verden, og han elskede dem indtil
det sidste. Og mens de holdt måltid -
Djævelen havde allerede sat sig for, at
Judas, Simon Iskariots søn, skulle for-
råde ham; og Jesus vidste, at Faderen
havde lagt alt i hans hændet, og at han
var udgået fra Gud og nu gik tilbage til
Gud - så rejser Jesus sig fra bordet og
lægger sin kjortel, tager et klæde og
binder det om sig. Derefter hælder han
vand op i et fad og giver sig til at vaske
disciplenes fødder og tørre dem med
klædet, som han havde bundet om sig.
Han kom så til Simon Peter, og Peter
sagde til ham: ”Herre, vasker du mine
fødder?” Jesus svarede ham: ”Hvad
jeg gør, fatter du ikke nu, men senere
skal du forstå det. Peter sagde: ”Aldrig
i evighed skal du vaske mine fødder.”
Jesus svarede: ”Hvis jeg ikke vasker
dig, har du ikke lod og del sammen
med mig.” Simon Peter sagde til ham:
”Herre, så ikke kun fødderne, men
også hænderne og hovedet!” Jesus
sagde til ham: ”Den, der er badet, be-
høver ikke at få vasket andet end fød-
derne, men er ren over det hele. 

Og I er rene; dog ikke alle.” Han
vidste nemlig, hvem der skulle forråde
ham; derfor sagde han: I er ikke alle
rene.

Da han nu havde vasket deres fødder
og taget sin kjortel på og sat sig til
bords igen, sagde han til dem: ”For-
står I, hvad jeg har gjort mod jer? I
kalder mig Mester og Herre, og med
rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres
Herre og Mester, har vasket jeres fød-
der, så skylder I også at vaske hinan-
dens fødder. Jeg har givet jer et
forbillede, for at I skal gøre, ligesom
jeg har gjort mod jer.

Amen.

I går var hveden moden,
i dag står skoven hvid;
om lidt vil lærker kvidre
om sol og forårstid.
Der råbes mellem grave
om nuets evighed,
mens vinden lægger støvet
til ro et ukendt sted.

Sådan har Lisbeth Smedegaard Ander-
sen forfattet det i 1994. Forfattet om ti-
dens gang og forløb. En dag har vi en
halv meter sne og tyk is på søen. En
anden dag er foråret ved at bryde igen-
nem. Vi forstår så fint Lisbet Smede-
gaard, når hun siger ”I går var hveden
moden, i dag står skoven hvis” forstår
og genkender den fornemmelse, at
tiden styrter af sted. Og den fornem-
melse, at tiden styrter hurtigere af sted
des ældre vi bliver.

Tiden styrter af sted. Og så dette
uendelig forunderlig, at det vigtigste
ved tiden, at den kan stå stille. Smede-
gaard siger det med orden: ”Der råbes
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mellem grave, om nuets evighed.”
Nuets evighed er et meget meget
smukt udtryk. Smukt for så vidt, at det
er i selvforglemmelsen og i tidsfor-
glemmelsen, at der bliver dybt under
os og højt over os. I formiddag havde
vi dåb her i kirken. Der var to små
piger, der var blevet storesøstre. De var
med, da deres lillesøster blev båret til
dåb. Til stede var deres forældre, deres
bedsteforældre og deres halvvoksne
fætre og kusine. De små piger var i et
selskab, hvor tiden hele tiden kan gå i
stå. Det er når man er sammen med
bedsteforældre – og det er når man er
sammen med ældre fætre og kusiner,
at tiden kan gå i stå.

Nuets evighed – det er en Guds gave
til hver levende sjæl. Selvforglemmel-
sen, den er en Guds gave til hver le-
vende sjæl.

Næste vers af Lisbet Smedegaard An-
dersens salme lyder således.

Vi tæller vore dage,
der hober sig til år,
og stadig vokser stakken
af det, vi ikke når.
De store ord bliver mindre,
og planer hentes ned
fra flugt mod morgenstjerner
til døsig aftenfred.

Med tiden bliver store ord – mindre. I
det mindste i den forstand, at ungdom-
mens glødende idealisme falmer. Unge
mennesker mener måske, at de ældre
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bliver gammeldags, konservative, re-
aktionære og traditionelle. Ældre men-
nesker synes måske om dem selv, at de
er blevet realistiske og at de er kommet
ned i et tempo, der står i et passende
forhold til det, der er realistisk. 

Med tiden bliver de store ord mindre
– ord som håb og kærlighed, der kan
miste deres kraft. De kan blive til
floskler. Vi kender det så vel, når hver
anden bog der udkommer præsenteres
som kampen mellem det gode og det
onde, da vender vi os mod biograflær-
redet og så gentager det sig der. Hver
anden film, der har premiere præsen-
teres som en film, der handler om
kampen mellem det gode og det ond.

På det menneskelige plan kender vi
flosklerne og fraserne. Hver evig ene-
ste dag hører vi mennesker, der gør det
de gør, fordi de vil gøre en forskel.
Uanset om man er blevet optaget på
pædagogstudiet, om man er kokkeelev
eller om man skal til Afghanistan som
soldat, så gør man det, fordi man vil ud
og gøre en forskel. 

Sproget og tankegangen kan beriges
og forarmes. Til tider udtrykker det
sandheder og da er flosklerne pressede.
Til andre tider er det flosklerne, der er
i vækst og da er sandheden presset.

Lisbet Smedegård ser kirken som et
sted, hvor sproget har mulighed for be-
rigelse og fornyelse. Hun udtrykker det
med disse ord.

Derfor på ugens morgen
må vi herhen igen,

hvor kirken åbner døren
som for en gammel ven.
Og ord får atter mening,
skønt vi har slidt dem ned,
kan de forundret synge 
om håb og kærlighed.

Her døber vi de spæde
vi knytter hjertebånd
og beder, at de døde
må leve i Guds hånd.
De lærte os om troen,
der – rakt fra slægt til slægt – 
gir ordet hjertets visdom 
og eftertankens vægt.

Her skal ord ikke bare være ord, men
ordene skal bære hjertets visdom.
Hvad er hjertets visdom? Ja, det kan
siges på tusinder måder. Det skal siges
på tusinder måder,

Hjertets visdom er den klare tanke, at
jeg ikke kan bære det alene! Hvad er
det, du ikke kan bære alene? Ja,  det
kan man ikke svare på generelt. Det er
forskelligt fra person til person. Jeg er
jævnt hen stille der, hvor jeg ved mig
selv må tænke – kære Gud – det kan
jeg ikke bære alene. 

Og sådan er det at være menneske.

Det kan sagtens være at man i sin offi-
cielle holdning kan bære alting selv. At
man er en farlig karl. Sådan vil vi jo
gerne have det til at se ud. Vi er nogle
farlige karle alle sammen.

Men i det private rum, når vi er alene
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med os selv, så trænger de forhold på,
som vi ikke kan bære alene. Tiden, der
løber fra os. Det vi ikke når i livet. De
muligheder vi forspilder. De områder,
hvor vi ikke tager os sammen, men
hvor vi forsømmer os selv dag for dag
– uge for uge – år for år.

Når vi er alene med os selv og skal
gøre tingene op, så tænker vi måske:
jeg ville gerne have gjort en forskel for
mig selv. Men fik jeg mig flyttet. Blev
jeg klogere. Eller fortsætter jeg bare i
den bevidstløse trummerum, som jeg
altid har levet i.

Lisbet Smedegaard Andersen digter til
sidst således:

Om alle vore drømme 
forsvinder i det blå
og skyggerne blir lange
og mørket banker på
skal kirken stædigt vidne
om troen, der består
og føjer dage sammen
i evighedens år.

Sådan er livet for os og for Guds egen
søn. Drømmene forsvinder. Skyggerne
bliver lange. Mørket banker på. Det er
en del af livet. Så vel, som samværet
med de andre. Livet i fællesskab. Ud-
foldelsen og alt det, der er så vigtigt for
os. 

Uanset, hvordan det ser ud for os, så er
evangeliet om Kristus, altid kilde til
den ånd, at han er Guds levende bil-

lede. Gud, som den givne og givende
forudsætning. Altid dette billede, at vi
ikke tager, men at vi gives. Altid dette
billede, at vi ikke magter og bemægti-
ger, men at vi dybest set altid lever af
Guds nåde.

Kristus bøjer sig ned og vasker discip-
lenes fødder. Han er Guds levende bil-
lede. Han er hyrden. Han er tjeneren.
Og Jesus Kristus bøjer sig i denne
påske, og i enhver påske, for det hans
Gud og skaber har beredt ham. Og der-
ved står han i det kår, der også gives
os. At vi dybest set lever af Guds nåde
og af Guds vilje.

Da bliver der dybt under os. Da bliver
der højt over os. Da får ordene håb og
kærlighed den ramme og det indhold,
som de skal have. At vi aldrig kan
fjerne eller fornægte Gud i Kristus
Jesus. For vi er henvist på en glæde og
taknemmelighed, der dybest set stam-
mer fra ham.

Amen.

Langesø Skovkapel.
I 1865 fik Henrik Roth ansættelse som
ny sognepræst i Vigerslev Sogn, og han
erkendte i løbet af kort tid det uhold-
bare i, at beboerne i den sydligste del
af sognet havde en mils vej til kirke.
Pastor Roth påtog sig i samarbejde
med skolelærer Jørgen Larsen i Tåge-
rod Skole, beliggende en halv kilome-
ter syd for søen, at afholde Guds -
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tjenester hver tredje søndag om efter-
middagen i skolestuen i Tågerod, hvor
lærer Larsen medvirkede som kirke-
sanger. Initiativet blev mødt med
meget god deltagelse ved eftermid-

dagsgudstjenesterne. Da man fortsat
skulle have de øvrige kirkelige hand-
linger udført i Vigerslev kirke, så vok-
sede et nyt ønske frem om at få rejst et
kapel, hvor almindelige kirkelige
handlinger kunne finde sted. 

I 1869 udgik der indbydelse til bebo-
erne i sognets sydlige del om at tegne
sig for et beløb til at rejse en lille kirke
betegnet som et kapel. Den spredte be-
folkning evnede ikke alene at nå op på
et passende beløb, hvorfor indbyderne
fik den  idé  at henvende sig til ejeren
af Langesø Gods, baron Adam Chri-
stopher Holsten-Carisius, der lovede at
overveje sagen positivt. Baronen var
efter datidens skik ejer af Vigerslev
kirke og dens indtægter med forplig-
telse til at vedligeholde kirken til gavn
for hele sognets befolkning.

Baron Holsten erkendte den mang-
lende naturlige adgang til kirke for be-
boerne i sognets sydlige del og gik ind
på som indehaver af kirkens indtægter
at opføre et kapel placeret efter hans
ønske og vedligeholde det i lighed med
Vigerslev kirke, da samtidig såvel sog-
nepræsten, Henrik Roth, som lærer
Jørgen Larsen i Tågerod Skole på for-
hånd havde tilkendegivet, at de ville
påtage sig tjenesterne i det nye kapel
uden vederlag.

Bag baronens velvillige indstilling til
beboernes henvendelse lå også en min-
dre synlig årsag, som strækker sig
længere tilbage i tiden, idet Holsten-
Carisius var blevet enkemand allerede
i 1846 ved sin hustru Magdalene Schil-
dens død. Ægteparret var sammen med
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provst J.F. Boesen, Vigerslev, præget af
den herrnhutiske vækkelse fra Christi-
ansfeld. Denne pietistiske trosform på-
virkede sine tilhængere til en aktiv
kristen indsats i skole og kirkeliv.
Skovkapellets opførelse i 1870 kan
udefra denne synsvinkel ses som baro-
nens minde over sin hustrus personlige
aktive indstilling til at praktisere kri-
stendom i hverdagen.

Derpå udviklede tingene sig hurtigt
uden megen offentlig indblanding, idet
det var baronen, der privat stod som
bygherre. Bandt andet derfor kan byg-
gesagen slet ikke følges som ved en of-
fentlig institution. Baronen udvalgte
arkitekt Wilh. Haugsted, Odense, til at
stå for opførelsen af kirken, og allerede
den 28. april indmurede baronen
grundstenen til kapellet.

Wilh. Haugsteds karriere som arki-
tekt var begyndt som tilsynsførende
med reparationer om ombygninger på
en række Sydfynske herregårde som
Ravnholt, Arreskov, Brahetrolleborg,
Nakkebølle og Holstenshus. For den
sidste herregårds vedkommende blev
arkitekt Wilh. Haugsted i 1863 ansat i
en fast stilling som bygningsinspektør
ved baroniets tre herregårde, Holstens-
hus, Clausholm og Langesø. Efter den
vellykkede opførelse af Langesø Skov-
kapel fik han opgaven med opførelsen
af Padesø kirke i Hårslev sogn i 1881
og Stige Kirke i Lumby Sogn i 1886.

Ovenstående tekst er et uddrag af Jo-
hannes Wendt-Larsens bog ”Vigerslev
sogns kirker.” Bogen kan købes i kir-
ken og hos undertegnede for 50 kr.

Hans Sørensen. 

Ældreudflugten 
Tirsdag d. 15/ 6 – 2010

Afgang fra hallen Kl. 9.00
Opsamling fra 8/45 Fælleshuset og

ved Hallen.
I år har vi fået en stor chance for at se
Herluf Holm Kostskole ved Næstved,
Der er en meget flot Kirke, festsal og
meget andet. Der vil være rundvis-
ning på ca. 2 timer. 
Der vil være øl og vand i bussen, som
I får med i prisen.
Når vi kommer til Næstved får vi en
lille frokost i Karetmagernes Hus, kl.
11.00. Drikkevarer vil kunne købes
for egen regning.
Når vi har spist, kører vi til Herluf
Holm Kostskole hvor vi skal være
kl.12.45. Efter rundvisningen kan
man se den flotte Kirkegård, hvor alle
kendisserne ligger begravet.
Vi får en tår kaffe som vi har med i
bussen. Når vi har fået kaffe, finder
Ib en køn vej hjem.
I forsamlingshuset skal vi have hak-
kebøf. 

Pris for hele herligheden 
incl. Frokost, kaffe, middag.

350,00 Kr. pr. person

Tilmelding senest torsdag 
d. 6/6 - 2010 til:

Mobil 29 66 53 05
Efter Kl. 16.00 også 64 89 30 42   

Med venlig hilsen
pbv.

John Nielsen
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SOGNET udkommer 5 gange om året.
Ansvarshavende: Hans Sørensen, tlf. 65 96 40 23.
SOGNET udgives af menighedsrådet.
Formand: Frands M. Frandsen, tlf. 65 96 40 49.
Kirkeværge: Preben Foldager, tlf. 40 37 71 21.
Kasserer: Preben Foldager, tlf. 40 37 71 21.
Graver og kirketjener ved Vigerslev og Langesø:
John Nielsen, tlf. 23 26 84 69. Telefontid: 12-13.
Gravermedhjælper: Helle Madsen.
Kirkegården, tlf. 23 26 84 69.
Kirkebilen: 6596 4100
Tryk: Bogense Bogtrykkeri ApS, tlf. 64 81 10 29.

Vigerslev Kirke.
Kristi Himmelfartsdag 
torsdag den 13. maj kl. 10.15. 
Søndag den 16. maj kl. 9.00.
Pinsedag den 23. maj kl. 10.15.
Anden pinsedag den 24. maj. Ingen. 
Trinitatis søndag den 30. maj kl. 10.15.
Søndag den 6. juni. Ingen.
Søndag den 13. juni kl. 9.00.
Søndag den 20. juni kl. 9.00.
Søndag den 27. juni kl. 10.15.
Søndag den 4. juli kl. 9.00.
Søndag den 11. juli kl. 10.15.
Søndag den 18. juli. Ingen.
Søndag den 25. juli kl. 11.30 
ved Dinna Jørgensen. 
Søndag den 1. august. Ingen.
Søndag den 8. august. Ingen.
Søndag den 15. august kl. 9.00.
Søndag den 22. august kl. 10.15.
Søndag den 29. august 9.00.
Søndag den 5. september. Ingen.

Søndag den 12. september kl. 11.30 

ved Kirsten Clement. 

Søndag den 19. september kl. 9.00.

Søndag den 26. september kl. 10.15. 

Høstgudstjeneste.

Søndag den 3. oktober kl. 9.00.

Søndag den 10. oktober kl. 9.00 

ved Ulrik Revsbech. 

Søndag den 17. oktober kl.9.00.

Søndag den 24. oktober kl. 10.15.

Søndag den 31. oktober kl. 9.00.

Langesø Skovkapel.
Kristi Himmelfartsdag 
torsdag den 13. maj. Ingen.
Søndag den 16. maj kl. 10.15.
Pinsedag den 23. maj. Ingen.

Anden pinsedag d. 24.. maj 
Morgenandagt kl. 9.30. 
Højmesse kl. 10.15.
Tinitatis søndag den 30. maj. Ingen.
Søndag den 6. juni kl. 10.15.
Søndag den 13. juni kl. 10.15.
Søndag den 20. juni kl. 10.15.
Søndag den 27. juni kl. 9.00.
Søndag den 4. juli kl. 10.15.
Søndag den 11. juli. Ingen.
Søndag den 18. juli kl. 9.00 
ved Kirsten Clement..
Søndag den 25. juli. Ingen. 
Søndag den 1. august kl. 14.00 
ved Ulrik Revsbech.
Søndag den 8. august kl. 10.15.
Søndag den 15. august kl. 10.15.
Søndag den 22. august kl. 19.30
Solsikkegudstjeneste.
Søndag den 29. august kl. 10.15.
Søndag den 5. september kl. 19.30.

Søndag den 12. september. Ingen. 

Søndag den 19. september kl. 10.15.

Søndag den 26. september. Ingen. 

Søndag den 3. oktober kl. 10.15.

Søndag den 10. oktober. Ingen. 

Søndag den 17. oktober kl. 10.15.

Søndag den 24. oktober. Ingen.

Søndag den 31. oktober kl. 10.15.

Vigerslev maj 10  19/04/10  19.57  Side 8


