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Morgenstund 
har guld i mund
og guld betyder glæde,
og glædelig er hver en dag,
som leves til Guds velbehag,
om end vi måtte græde.

Sådan har Grundtvig udtrykt det. Grå-

den, som det udtryk for sorg, behov for

nærvær, ubehag, vrede, smerte, fortviv-

lelse – der trods alt har sin baggrund i det

liv, der er givet af Gud selv.

Når man bliver forældre, så bliver der

barnegråd i hjemme. Det er alle nybagte

forældres lod. Der kan være gråd i løbet

af dagen. Der kan være gråd om natten.

Man skal aldrig glemme, at den gråd der

lyder -  lyder på baggrund af at familien

er blevet beriget med en ”lille guld-

klump”. At blive forældre, der er at blive

beriget med en guldklump.

Det samme syn kan man have på sit

eget liv. Livets gave kan betragtes som

en guldklump. Livets gave kan betragtes

som en størrelse af højeste eller af dybe-

ste værdi. Livets gave, den står lysende

klar for en, når man vågner om morge-

nen og solen står op. Enhver af os kender

fra barndommen den lykkefølelse solop-

gangen kan tænde. Med solopgangen er

det som om livet fødes på ny.

Vi kender gråden. Vi kender sorgen. Vi

kender ubehaget ved udækkede behov.

Vi ved om døden. Det er alt sammen en

uimodsigelig realitet. En uimodsigelig

realitet, der står i skærende kontrast til

undfangelsen, fødslen, kærligheden, li-

vets gave. Derfor giver det dyb mening

for hver eneste levende sjæl, når vi syn-

ger:

Morgenstund 
har guld i mund
og guld betyder glæde,
og glædelig er hver en dag,
som leves til Guds velbehag,
om end vi måtte græde.

I påsken hører vi, hvorledes Marie græ-

der ved Jesu grav. Gråden afspejler en

virkelig forfærdelse, gru, fortvivlelse,

sorg og smerte. Der skal nemlig ikke

trækkes noget fra, når vi ser på andre

menneskers liv og skæbne. Marie har li-

vets gave som hun har fået den af Gud.

Solen står op og går ned i hendes liv.

Marie har været skænket livets gave i

skikkelse af en nær ven, en mester, en le-

derskikkelse, som hun har fulgt igennem

lang tid.

Dette billede skal vi holde os for øje.

Der er en lighed – en identitet. Vi står det

samme sted. Vi er mennesker, der har

fået livets gave. Vores eget liv og forhold

i vore eget liv er af uendelig værdi. Og

alle har vi mennesker omkring os, der er

helt umistelige. Mennesker uden hvem

vi ikke kan leve.

Sådan er det at være menneske. Det er

fællesmenneskeligt. På samme måde i

Europa, Asien og de amerikanske konti-

nenter og for alverdens folkeslag. Livets

cyklus er også et fælles træk uanset, hvor

vi er. Livet cyklus, der netop er som so-

lens gang hen over himlen -  fra solop-
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Solopgang
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gang til middagssolens hede, når solen

står i sit zenit og til solenedgangen.

Sådan er livets cyklus uanset, hvor i ver-

den du udfolder dit liv. Det der er grund-

laget for os alle sammen. Det, der med

et fint ord kan kaldes det ontologiske

eller det værensmæssige.

Solopgangen fortolket sprogligt og

symbolsk kan betyde fødslen, livets

oprindelse, livets begyndelse og solop-

gangen kan være et billede for en sti-

gende bevidsthed. Solopgangen og dens

lys er billede på livet selv og alt, hvad

der med livet er givet. Alt det, der var der

på forhånd før vores eget personlige liv

og eksistens. Alt det, der var der på for-

hånd. Mor, far, søskende, bedstefor-

ældre, legekammerater – livet i hele dets

udfoldelse. En dag er det legen i sand-

kassen, kammeraterne i skolen. En

anden dag er det at finde en plads i livet.

Måske at stifte familie. Atter en dag vil

det være at finde ud af, hvorledes man

bedst lever i livets sene år. Solopgangen

den vil være der, hver morgen. Livet er

en opstandelse hver morgen. Livet er en

Guds gave hver dag – om end vi måtte

græde, som Grundtvig digter det. Og

uanset gråden, så må vi stole på Gud.

Maria står ved graven. Ved graven, det

er et forfærdeligt og et rædselsfuldt sted,

men det er også det sted, hvor det går op

for hende – at livets solopgang er at

finde hos Gud – det er ved graven at den

opstandne Jesus viser sig for hende. Det

er endnu en solopgang.

Solopgangen er den lykkelige følelse,

når vi varmes af solen, når den står op.

Solopgangen er den lykkelige følelse, 

når det giver god mening og dyb identi-

tet at bede det fadervor, som Kristus har

lært os.

Solopgangen er den lykkelige følelse,

at leve af Guds nåde – at man uanset den

sorg og smerte, der giver anledning til

gråden – har det håb, at man dybest set

er i Guds hænder.

Grundtvig siger det med disse ord:

Gå da frit
enhver til sit
og stole på Guds nåde!
Da får vi lyst og lykke til
at gøre gavn, som Gud det vil,
på allerbedste måde.

Hans Sørensen.

3

Du gav os børn, der sopper

i lyse klinters læ -

og svæv af blomsterknopper

om havens æbletræ.

Gud! hjælp os, så vi finder

i dig vor evighed.

Tal til os med din stemme

- vor angst var også din! -

og spred bag mørkets bræmmer

dit riges baldakin.

Lisbeth Smedegård Andersen.
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Bagest fra venstre: Kathrine Aagaard Laursen, Hans Sørensen, Marcus Bøgelund
Rasmussen, Rasmus Gjerlund Kaae Christiansen, Morten Holmetoft Lauesen,
Michael Holmetoft Lauesen, Søren Damgaard Ladefoged, Victor Kyhe Clem-
mensen, Peter Tømmerup, Tobias Hjortebjerg Theil Madsen, Rasmus Christiansen
Engmark.

Forrest fra venstre: Mathilde Laursen, Christina Keis, Amalie Gravlund Holm,
Freja Skjold Madsen, Caroline Gjerlund Kaae Christiansen, Sigrid Finne Møller
Aarup Christensen, Lea Luna Worm Armes, Sofie Emilie Hodal Nielsen, Nicoline
Fuglsang Lübker, Emily Sophia Madley,  Sofie Amalie Rygaard Petersen, Camilla
Skov.

Konfirmationen den 29. april 2012
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Bagest fra venstre: Hans Sørensen, Kasper Bergstedt, Rasmus Mikkelsen, Seba-
stian Kraaer Larsen, Troels Lind Andersen, Frederik Christian Hartung, Malthe
Bøgeholm Nebelung, Jens-Christian Pedersen, Mads Vedsted.

Forrest fra venstre: Rikke Tornhøj Hülke, Mathilde Grau Petersen, Freja Ruegaard
Petersen, Caroline Amalie Kramer, Mie Kirstine Hansen, Frederikke Foss Kjeld-
sen, Maja Sø Nørlev Jensen, Katrine Skov Hansen, Line Bredkjær Larsen, Sara
Brandt, Lærke Bukholt, Cecilie Anna Spaanheden, Katja Kirstine Michelsen,
Emma Cecilie Riget Jespersen.

Konfirmationen den 6. maj 2012
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Menighedsrådsvalg
I forbindelse med menighedsrådsvalget
2012 har Vigerslev sogn søgt og opnået
dispensation med hensyn til afvikling
af valget. Der er tale om en forsøgsord-
ning, der alt andet lige, skulle gøre det
lettere at få sammensat et nyt menig-
hedsråd. Der skal således afholdes en
generalforsamling - kaldet Valgsamling
med ventil. Valgsamlingen foregår i
Morud Forsamlingshus tirsdag den 11.
september 2012 kl. 19.00. Jørgen Hen-
rik Bjerge Jørgensen, Morud, har givet
tilsagn om at være dirigent på Valgsam-
lingen.

Formel beskrivelse af valgforsamling
med ventil:

Valgforsamling har til formål at få
valgt medlemmer og stedfortrædere til
menighedsrådet.

Valget sker på et møde for folkekir-
kemedlemmerne i sognet og efter en
god demokratisk debat mellem de
fremmødte. Der er ikke mulighed for at
træffe beslutninger om andre emner
end selve valget på valgforsamlingen.

Det er valgbestyrelsen, der skal skabe
rammen for valgforsamlingen, både før
og efter valgforsamlingen og bistå med
vejledning om vilkårene under selve
valgforsamlingen. Det er menighedsrå-
dets opgave at stille sig til rådighed til

de indledende orienteringspunkter på
dagsordenen om den forgangne periode
i menighedsrådet og kommende opga-
ver for det næste menighedsråd.

Ventil er et nyt begreb i forhold til
valg af menighedsråd. Ventilen består
af en mulighed for at begære et ordi-
nært valg gennemført. Det sker ved
indgivelse af en kandidatliste senest en
uge efter afholdelsen af valgforsamlin-
gen (senest indgivelse tirsdag den 18.
september 2012). Såfremt der indleve-
res en kandidatliste, bortfalder resulta-
tet af valgforsamlingen, og der afholdes
valg efter de almindelige regler. Valg-
ventilen er således en mulighed for at
få afholdt valg efter de almindelige reg-
ler uanset, at menighedsrådet har be-
sluttet at deltage i forsøget med valg -
forsamlingen.

Menighedsrådsmøder i Vigerslev sogn

Torsdag den 23. august 2012 kl. 19.00. Køreladen.

Mandag den 10. september 2012 kl. 19.00. Køreladen.

Onsdag den 10. oktober 2012 kl.19.00. Konfirmandstuen. 

Mandag den 5. november 2012 kl. 19.00. Konfirmandstuen.
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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: Mogens Jørgensen, tlf. 65 96 49 11.

Gudstjenesteliste

Dato Kalender Vigerslev Kirke Langesø Skovkapel Bemærkninger

03. juni Trinitatis 10.15. Ingen

10. juni Ingen 09.00 Ulrik Andersen

17. juni 09.00 10.15

24. juni 10.15. Ingen

01. juli Ingen 10.15

08. juli Ingen 09.30 Kirsten Clement

15. juli 09.00 10.15

22. juli Ingen 14.00 Ulrik Andersen

29. juli 09.30 Ingen Ulrik Andersen.

05. august Ingen 14.00 Ulrik Andersen

12. august 09.00 10.15

19. august 10.15 Ingen

26. august 09.00 10.15

02. september Ingen 09.30 Kirsten Clement

09. september 11.00 Ingen Kirsten Clement

16. september 09.00 10.15

23. september Høstgudstjeneste 10.15 Ingen

30. september 10.15

07. oktober 10.15 Ingen Ulrik Andersen. 

14. oktober 09.00 10.15

21. oktober Ingen 14.00 Kirsten Clement

28. oktober 10.15 Ingen

04. november Allehelgensdag Ingen 19.30

11. november 09.00 10.15

18. november 09.00 10.15

25. november 10.15 Ingen

02. december 1. søndag i advent 19.30 Ingen

09. december 2. søndag i advent Ingen 11.00 Kirsten Clement

16. december 3. søndag i advent 10.15 Ingen

23. december 4. søndag i advent Ingen 09.30 Kirsten Clement

24. december Juleaften 16.00 13.00+14.30

25. december 1. juledag 10.15 Ingen 

26. december 2. juledag Ingen 10.15

30. december Julesøndag 10.15 Ingen

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: 65 96 41 00
Fotos: Hans Sørensen

T
ryk: B

ogense B
ogtrykkeri A

pS
, tlf. 64 81 10 29.
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