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Forord
For to måneder siden havde menighedsrådet
besøg af Fyens Stifts kirkegårdskonsulent. Besøget var foranlediget af, rådet arbejder med
en langsigtet plan for kirkegården til Vigerslev
Kirke.
Kirkegården har over 300 pladser, mens det
fremtidige behov snarere vil være 50. Derfor
var kirkegårdskonsulenten inviteret til Vigerslev til en drøftelse af mulighederne for kirkegården.
Som et udtryk for tidens trend præsenterede
konsulenten sig som jæger og økolog med interesse for selvforsyning. Det kan måske virke
spøjst at nævne, men i øjeblikket er nøgleordene i nyudviklingen af kirkegårdsdrift som i det
øvrige samfund: Bæredygtighed, klimatilpasning og biodiversitet. Der er som sådan ikke
noget galt ved disse nøgleord. Der er oven i
købet penge at spare ved at ekstensivere driften. Det kan dog siges med sikkerhed, at tyngden af disse nøgleord medvirker til at flytte
kirkegårdens fokus væk en fra kultur- og historiebåret ramme om liv og død, slægt, ophav
og identitet mod et natur- og parkelement til
indramning af kirken.

I foråret bad Bogense Provsti menighedsrådet
gennemgå fredede gravsteder og gravsten på
kirkegårdene, med henblik på at revidere fredningerne og slette uaktuelle fredninger.
Graveren fører protokol over kirkegårdens
gravsteder og heraf fremgår servitutter og
fredninger for alle kirkegårdens gravsten og
gravsteder. Desværre indeholder protokollen
ikke mange oplysninger om begrundelsen for
den enkelte fredning. Resultatet af gennemgangen blev derfor, at kun ganske få fredninger blev opretholdt.
En af de gravsten på kirkegården til Langesø
Skovkapel, som fik fredningen ophævet, var
sat efter Aage Fasmer Blomberg.
Medlem af menighedsrådet, Kaj Jensen, kendte Blomberg, og Kaj satte gang i tanken om at
skrive om et menneske, som erindres på grund
af en gravsten, en gravsten på en kirkegård,
ikke en urne i de ukendtes grav, ikke aske som
strøs for vinden eller som sættes under et træ i
en skov.
Forhenværende rektor ved Nordfyns Gymnasium, Jørn Aarup-Kristensen, har for menighedsrådet skrevet følgende:

Kirken som erindringssted
Den erindringskultur, som vore kirkegårde repræsenterer, er i disse år under pres. Gravstenene på kirkegårdene minder os om, at vi hører til i en kæde og en større slægtsmæssig
sammenhæng. Men individualismen og den
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meget større geografiske mobilitet er faktorer,
der giver den tidligere tankegang skarp konkurrence. Gravstedet på kirkegården er ofte
afløst af helt andre begravelsesformer, som
slet ikke er begravelser.
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Men gravstenene på den lokale kirkegård minder os om personer, der har haft deres liv og
virke i vort lokalområde. Nogle af gravstederne minder om markante personer andre om
mere anonyme. På en af gravstenene i lapidariet på kirkegården ved Langesø Skovkapel
står navnet Aage Fasmer Blomberg (19041990). Han var en af de markante beboere i
Langesøområdet, som det er værd at mindes.
Aage Fasmer Blomberg var egentlig slet ikke
fynbo. Han var født på Sjælland, men kom alligevel med sit virke til at sætte præg på Fyn.
Som historiker blev han et meget aktivt medlem af Historisk Samfund for Fyns Stift og
skrev mange artikler om fynsk historie til Fynske Årbøger. Han skrev Fåborg Bys Historie,
som udkom 1955/56, og han udførte et kæmpearbejde med sin disputats om Fyns vilkår
under svenskekrigene 1657-60. I disputatsen
kommer han i den detaljerede beskrivelse tæt
på de vilkår, som prægede de almindelige fynske bønder og byfolk. Svenskernes ophold og
tvangsudskrivninger af forsyninger til hæren
efterlod Fyn i en forfærdelig tilstand. Det varede i hvert fald to generationer, før gårdene
på Fyn var oppe på et dyrehold lig med det før
krigen. Det er Blombergs fortjeneste, at man
her kommer tæt på en krigs forfærdelige virkninger for menigmand. Arbejdet med disputatsen videreførtes i andet bind af Odense Bys
Historie: De magre år Odense 1660 – 1700.

ung adjunkt på Skt. Knuds Gymnasium i 1970
tog pædagogikum på Odense Katedralskole.
(Pædagogikum er en pædagogisk overbygning
på kandidatuddannelsen, hvor man med to erfarne kolleger som mentorer rustes til livet
som lærer. Ved afslutningen får man en udtalelse, som er vigtig ved ansættelse).
På Odense Katedralskole havde jeg lektorerne
Ellen Pedersen og Aage Fasmer Blomberg
som vejledere. Hvis man skulle slå til i det selskab, så krævede det betydelig forberedelse.
Ved afslutningen af pædagogikum blev min
kone og jeg inviteret til middag i gartnerboligen ved Langesø, hvor Blomberg og hans
kone Nina Merete Andrup boede.
Med til denne middag var alle historiekolleger
ved Odense Katedralskole inviteret, og at blive fejret på den måde skabte nogen benovelse
hos min kone og mig. Når dette nævnes, er det
fordi det fortæller noget om Blombergs generøsitet og glæde ved at være i festligt lag.
Stenen på Langesø Kirkegård minder altså om
en mand, der fik stor betydning for vores viden
om fortidens mennesker på Fyn, og som med
sin generøsitet og glæde ved festligt samvær
skabte gode erindringer hos mange mennesker.
Jørn Aarup-Kristensen

Blombergs hovedbeskæftigelse var dog stillingen som lektor ved Odense Katedralskole
1933-71. Han var her en højt respekteret historiekollega, som sammen med sin kollega Ellen
Pedersen udførte et pionerarbejde med at gøre
aktuelle historiske begivenheder tilgængelige
for gymnasieelever. Sammen med Ellen Pedersen udgav han meget anvendte kildehæfter
om Mellemøstens moderne historie.
Jeg lærte selv Blomberg at kende, da jeg som
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Aktivitetsplan 2021-2022
Julekoncert søndag d. 5. december 2021
kl. 15.00 i Vigerslev Kirke

Jagtgudstjeneste søndag d. 6. februar 2022
kl. 11:00 i Langesø Skovkapel

Dobbeltkvartetten ”De Sydfynske Four Jacks
og Pigerne” synger julen ind i Vigerslev Kirke.
Vel mødt til en hyggelig eftermiddagskoncert.

Koncert ”Leonard Cohen ”-sange - Søndag
6. marts 2022 kl. 16:00 i Vigerslev Kirke
Alle er velkomne.

Nytårsgudstjeneste og -kur 1. januar 2022
kl. 16:00 i Langesø Skovkapel

Evt. entré på nogen arrangementer.
Der tages forbehold for evt. ændringer.

Julekoncerten den 5. december.
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Konfirmationsbillede fra den 12. september 2021.
Bagerste række fra venstre
Hans Sørensen, Felix Bøggild Johs. Victor Egelund, Simon Vissing Jacobsen, Mads Cassøe
Hansen, Mikkel Hartvig Daugaard Hansen, Noah Lykkegaard Elmelund, Johannes Hedegaard
Hybel, Phillip Karl Skov Buse, Mathias Valdemar Schrøder Dreymann, Mads Gedsø Heuck
Jørgensen, Daniel Abel Rasmussen, Marcus Gehring Norman Rasmussen, Sebastian Máni
Sveinjónsson. Elias Bastholm
Tvedskov, Magnus Kaltoft Nielsen.
Forreste række fra venstre
Laura Arabelle Antabi Grinderslev,
Mathilde Rossander Brooksby,
Johanne Wichmann Dons, Marie
From Jeppesen, Madeline Stenfeldt
Skovhus Nielsen, Olivia Barslund
Pedersen, Aida Panduro Mastellone,
Karoline Marie Skov Hansen,
Nikoline Grønløkke Pendegast,
Didde Holm Olsen.

Konfirmationsbillede fra den 19. september 2021.
Bagerste række fra venstre
Hans Sørensen, Nanna Birk Nielsen, Emma Korsholm Koch, Jeppe Lund Madsen, Jesper Brejl
Borup, Lucas Børner Damsgaard Nielsen, Simon Skjoldberg Larsen, Magnus Lolk Lund, Jamie
Christian Coleman, Lukas Petersen, Viktor Tournebize, Andreas Traun Liedike, Malou
Elisabeth Hedegaard.
Forreste række fra venstre
Cecilie Brøchner Vedel, Jasmin
Lilholt Andersen, Maria Møller
Pedersen, Dagmar Limkilde
Cederskjold, Mille Svejgaard Bang
Nielsen, Emilie Sophie Lundholm
Madsen, Ulrikke Viberg Frederiksen,
Sofia Mathilde Lørup Larsen,
Nicoline Ellemose Sonne, Mathilde
Anne Jensen.
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Gudstjenester

Langesø Skovkapel.
Foto: Jørn KaltoftNielsen
Langesø Skovkapel

Søndag den 21. november 2021

kl. 9.00

Højmesse

Langesø Skovkapel

Søndag den 28. november 2021

kl. 19.30

Aftengudstjeneste

Vigerslev kirke

Søndag den 5. december 2021

kl. 11.00

Højmesse

Langesø Skovkapel

Søndag den 12. december 2021

kl. 11.00

Højmesse

Langesø Skovkapel

Søndag den 19. december 2021

kl. 11.00

Højmesse

Langesø Skovkapel.

Juleaften

kl. 13.00

Langesø Skovkapel

Juleaften

kl. 14.30

Vigerslev kirke

Juleaften

kl. 16.00

Vigerslev kirke

1. juledag

kl. 9.30

Højmesse

Langesø Skovkapel

2. juledag

kl. 11.00

Højmesse

Langesø Skovkapel

Nytårsdag

kl. 16.00

Gudstjeneste

Vigerslev kirke

Hellig tre konger d. 2. januar

kl. 11.00

Højmesse

Langesø Skovkapel

1. søndag efter hellig tre konger d. 9. januar

kl. 11.00

Højmesse

Langesø Skovkapel

2. søndag efter hellig tre konger d. 16. januar kl. 11.00

Højmesse

Vigerslev kirke

3. søndag efter hellig tre konger d. 23. januar kl. 11.00

Højmesse

Langesø Skovkapel

4. søndag efter hellig tre konger d. 30. januar kl. 11.00

Højmesse
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