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Langesø Skovkapel 150 år
Se nærmere side 4-5. Foto: Jørn Kaltoft Nielsen.

Oversigt over Aktiviteter i Vigerslev sogn 2020
Solsikkegudstjeneste søndag d. 23. august
2020 kl. 11.00 i Langesø Skovkapel.
Høstgudstjeneste søndag d. 20. september
2020 kl. 9.30 i Vigerslev Kirke.
I forbindelse med gudstjenesten er der indskrivning af konfirmander.
Koncert ”Leonard Cohens sange”
søndag d. 4. oktober 2020 kl. 16.00 – 17.15
i Vigerslev Kirke
Brothers of Mercy, som gæster Vigerslev kirke, består af Sune Liisberg (bas), Carsten
Tranberg-Krab (guitar) og Peter Danielsen
(vokal og guitar). I over 15 år har de optrådt i
hele landet med personlige fortolkninger af
Leonard Cohens sange.
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Vi spiller et generøst udvalg af Leonard Cohens (1934-2016) sange og fortæller også om
baggrunden for mange af dem.
Allehelgensaften søndag d. 1. november 2020
kl. 19.30 i Langesø Skovkapel.
”150-års jubilæum Langesø Skovkapel ” søndag d. 8. november 2020 i Langesø Skovkapel.
Julekoncert søndag d. 6. december 2020 kl.
15.00 i Vigerslev Kirke.
Nytårsgudstjeneste d.1.jan. 2021 kl. 16.00 i
Langesø skovkapel.
Der tages forbehold for evt. ændringer.
Ændringer annonceres på sognets hjemmeside.
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Menighedsrådsvalg 2020
Til september er der valg til Menighedsrådet.

Og det bliver let at stille op til at blive valgt.
Valghandlingen er denne gang forandret, det
traditionelle afstemningsvalg er erstattet af en
valgforsamling.
Det betyder i al sin enkelthed, at man kan
møde på valgforsamlingen den 15. september
og blive valgt til menighedsrådet.
Der er selvfølgelig regler for valgbarhed,
grundlæggende at man er medlem af folkekirken og bosat i sognet og derfor har valgret.
Fyens Stift udarbejder til valget lister over folkekirkemedlemmer, som har valgret og er
valgbare d. 15. september.
Valgforsamlingen er en mødeform, hvor de
fremmødte kan diskutere menighedsrådsarbejdet og vælger det kommende menighedsråd.
Valgforsamlingen munder ud i en afstemning,
som giver sammensætningen af det nye menighedsråd. Der udarbejdes en kandidatliste,
som efter en godkendelsesprocedure i Fyens
Stift, omsættes til det nye menighedsråd. Er
man utilfreds med resultatet af valgforsamlingen, kan man inden fire uger efter valgforsamlingens afholdelse indlevere en alternativ kandidatliste, som så udløser et afstemningsvalg.
Der skal til Vigerslev Sogn vælges syv faste
medlemmer, og to stedfortrædere.
Valgforsamlingen finder sted i Køreladen tirsdag d. 15. september 2020 kl. 19.00.
Menighedsrådet forvalter midler fra staten, fra
kirkeskatten og penge, som er betalt for at opretholde gravsteder. Præsten er statsansat, men
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hedsrådet. Budgettet er 2-delt i et driftsbudget
og et anlægsbudget, og det er provstiet, i dette
tilfælde Bogense Provsti, der fastlægger budgetrammen.
Menighedsrådet er givet relativt frie rammer
til at udfylde driften af kirke og kirkegårde.
Derfor har man som menighedsrådsmedlem
faktisk god mulighed for at påvirke den kirke,
som man er med til at bestyre.
Menighedsrådet har 3 hovedarbejdsområder:
1. Forvaltning af bygninger og arealer
2. Medarbejdere.
3. Aktiviteter i og omkring kirken.
Vigerslev Sogn afholder i øjeblikket 11 menighedsrådsmøder årligt, et hver måned, juli
undtaget.
Møderne har en varighed af 2½-3 timer.
I den kommende valgperiode forestiller det
nuværende menighedsråd sig, at rådet skal arbejde med indvendig renovering af Langesø
Skovkapel, ombygning af graverhus på Vigerslev Kirkegård, herunder maskinhus og toiletfaciliteter, samt aktiviteter som åbner kirken
for det lokale samfund.
Den 9. juni afholdt menighedsrådet for Vigerslev Sogn et obligatorisk orienteringsmøde om
valget. På mødet orienterede vi om menighedsrådets arbejde og om valghandlingens
gennemførelse. Referat fra mødet kan man
finde på sognets hjemmeside http://www.vigerslevsogn.dk/kontakt-info/referater.
Vel mødt.
Vigerslev Sogns menighedsråd
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Langesø Skovkapel har 150 års jubilæum
Fotos: Jørn Kaltoft Nielsen.

Langesø Skovkapel har 150 års jubilæum
Søndag den 8. november 2020 er der 150 års
jubilæum for Langesø Skovkapel.
Opførelsen af kirken i skoven har sin egen historie med baggrund i de fynske vækkelser, der
havde sit udspring på kertemindeegnen i
1820erne. Efter 1850´erne var det ikke ualmindeligt, at der blev bygget ekstra kirker i sogne,
der i forvejen havde en kirke fra middelalderen. Vækkelsen havde også sat sig igennem i
Vigerslev sogn, hvor de vakte efter 1865 holdte
andagter og gudstjenester i Taagerod skole. I
den forbindelse opstod ideen om at bygge en
kirke i den sydlige ende af Vigerslev sogn. Der
blev startet en indsamling til formålet, men der
kom først skred i planerne, da Baronen på Langesø trådte til og finansierede byggeriet.
Opførelsen af Langesø Skovkapel tog sin begyndelse den 1. april 1870, og byggeriet var
fuldendt således, at der kunne være indvielse
den 6. november samme år. Det er mildest talt
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imponerende, når man betænker, hvor lang tid
selv mindre byggesager kan tage i dag. Kirken
blev opført af lokale håndværkere. Fra begyndelsen var det en aftale,
at præster ved Vigerslev kirke og degne ved
Taagerod skole skulle
varetage gudstjenesterne og de kirkelige
handlinger.
Langesø Skovkapel var
oprindeligt et kapel i
betydningen
kirke
uden kirkegård. Det
blev der lavet om på i
1920, da en del af Taagerodgårds
marker
blev indviet til kirkegård. Der er ingen tvivl
om, at det har haft stor
betydning for mange
familier og pårørende,
at der blev mulighed
for jordfæstelse og urnenedsættelse i sydenden af Vigerslev sogn.
Den næste store forandring kom med Menighedsmødet i 1992. På
baggrund af dette
møde, blev der valgt et
menighedsråd, der lod
sognet overtage kirken
og Køreladen fra Langesøfonden. I årene
omkring årtusindskiftet
blev der foretaget omfattende restaureringer.
Køreladen var i en miserabel tilstand. Taget
var tæt på nedstyrtning.
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Kirken trængte også til restaurering, dog ikke i
samme omfang.
Helt fra 1870 var Langesø Skovkapel populær
til kirkelige handlinger. Og den popularitet er
ikke falmet, idet de fleste dåb og bryllupper i
sognet i dag finder sted i Skovkapellet. Antallet
af bisættelser og begravelser har en mere ligelig fordeling mellem Langesø Skovkapel og
Vigerslev kirke.
I anledning af 150 års jubilæet inviterer Vigerslev sogns menighedsråd til festligholdelse af
dagen søndag den 8. november 2020.
Det foreløbige program for dagen
ser således ud:
Kl.09.30
• Gudstjeneste ved Biskop for Fyens Stift,
Tine Lindhardt.
Kl.10.30
• Reception i Køreladen, som til lejligheden
vil være udvidet.
Velkomst
Tale ved provst Keld B. Hansen, Bogense
Provsti.
Kapellets historie(r) ved Hans Sørensen.
Der vil være både traktement og musik til
arrangementet.
Kl.14.00
• Forventet afslutning.
Vi håber på et godt fremmøde og alle interesserede et meget velkomne på dagen.
				
Vigerslev sogns menighedsråd.
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Videoandagterne fra Langesø
Skovkapel og Vigerslev kirke
Da alt blev sat i stå på grund af Coronakrisen,
havde jeg en vis modstand, når det kom til
spørgsmålet om at lave videoindslag fra præstegården og kirkerne. Jeg var klar over helt
fra begyndelsen, at jeg ikke kom til at lave noget, der så ud som om, at jeg stod med min
mobiltelefon i den ene hånd og et manuskript i
den anden hånd. Og jeg tillod mig at skrive en
påskehilsen til menigheden, hvor jeg meddelte, at der ikke ville komme noget ud i Vigerslev sogn på video. Men, som man siger, Det
går sjældent som præsten prædiker. En videoandagt fra Lunde-Hjadstrup omvendte mig.
Jeg blev ramt af musikken. Johan Sebastian
Bachs Die güldne Sonne voll Freud und Wonne. Det var efter min mening intet mindre end
smukt. Samtidig kom jeg i tanke om, at jeg
netop havde haft døbt en lille pige, hvis far,
Oliver Gram, studerede medievidenskab. Måske kunne man overtale ham til at udfolde sine
kreative filmiske evner.

der også skulle laves en videoandagt i Vigerslev kirke. Jeg har altid være betaget af Jepser
Findshøjs guitarspil. Desværre er det kun blevet til en enkelt kirkekoncert, hvor han spillede for André Lundemand. I barndom og ungdom var Jesper en af de lokale musikhelte.
Jesper ville meget gerne være med i videoandagten fra Vigerslev kirke. Det skulle være et
stykke musik, hvor han viste hele sin spændvidde fra det blideste til det rå. Jesper fremførte I Danmark er jeg født på en måde, der – for
os, der elsker guitaren som instrument – er helt
fantastisk.
De to videoandagter, der ikke ville blive lavet,
er at finde her: http://www.vigerslevsogn.dk/
kontakt-info/video
				 Hans
Sørensen.

Der behøver ikke være fra tanke til handling. Jeg talte med de
bemeldte. Og inden der var
gået lang tid, lå der en plan for
en videoandagt i Langesø
Skovkapel. Det blev til en
smuk kameraføring, som den
allerede var kendt i Oliver
Grams morudfilm. Musikken
blev også smuk. Ud over Bach,
blev der lavet en optagelse af
Kaj Munks meget gribende
Hvad var det dog, der skete.
Derefter var det en selvfølge, at
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Alteret med solsikke i Langesø Skovkapel. Foto: Jørn Kaltoft Nielsen.

Gudstjenester

Gudstjenesterne afholdes som nedenfor anført, under skyldig hensyntagen til restriktionerne i
forbindelse med coronavirusepidemien. Følg en aktuelle situation på www.vigerslevsogn.dk
Langesø Skovkapel
Søndag den 5. juli 2020
kl. 11.00 ved Ulrik Andersen.
Vigerslev kirke
Søndag den 12. juli 2020
kl. 9.30 ved Ulrik Andersen.
				 Højmesse med dåb.
Langesø Skovkapel
Søndag den 19. juli 2020
kl. 11.00 Hans Sørensen.
Langesø Skovkapel
Søndag den 26. juli 2020
kl. 19.30 ved Ole Hansen,
				Bogense.
Vigerslev kirke
Søndag den 2. august 2020
kl. 9.00 ved Ole Hansen,
				Bogense.
Langesø Skovkapel
Søndag den 9. august 2020
kl. 11.00 Højmesse.
Langesø Skovkapel
Søndag den 16. august 2020
kl. 11.00
Vigerslev kirke
Søndag den 23. august 2020
kl. 19.30 Højmesse.
Langesø Skovkapel
Søndag den 30. august 2020
kl. 11.00 Højmesse.
Langesø Skovkapel
Søndag den 6. september 2020
kl. 11.00 Højmesse ved
				
Lene Kjemtrup Christensen.
Vigerslev kirke
Søndag den 13. september 2020
kl. 9.30 Konfirmation.
Søndag den 13. september 2020
kl. 11.00 Konfirmation.
Vigerslev kirke
Søndag den 20. september 2020
kl. 9.30 Konfirmation.
Søndag den 20. september 2020
kl. 11.00 Konfirmation.
Langesø Skovkapel
Søndag den 27. september 2020
kl. 11.00 Konfirmandindskrivning.
Langesø Skovkapel
Søndag den 4. oktober 2020
kl. 11.00
Vigerslev kirke
Søndag den 11. oktober 2020
kl. 11.00 Højmesse.
Langesø Skovkapel
Søndag den 18. oktober 2020
kl. 11.00 Højmesse ved
				
Lene Kjemtrup Christensen.
Langesø Skovkapel
Søndag den 25. oktober 2020
kl. 11.00 Højmesse.
Langesø Skovkapel
Søndag den 1. november 2020
kl. 19.30 Allehelgens søndag.
Langesø Skovkapel
Søndag den 8. november 2020
kl. 9.30 150 års jubilæum for
				 Langesø Skovkapel
Vigerslev kirke
Søndag den 15. november 2020
kl. 9.30
Langesø Skovkapel
Søndag den 22. november 2020
kl. 11.00

