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Vellykket Cohenkoncert.
Koncertfortællingen ”Cohen i Kirken” blev opført i Vigerslev Kirke 
den 6. marts kl. 16.
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Cohenkoncerten
Kvartetten består af: Karsten Holm (vokal og 
guitar) & Cohen Trioen (bestående af Bjørn 
Bønne Petersen kontrabas og kor, Martin 
Blom div. guitarer og kor samt Knud Erik Fud-
di Steengaard violin og kor)

Musikalsk fokuserer ”Cohen i kirken” på at 
fortolke Cohens sange og synge og spille dem 
på en ny måde. Indimellem tæt på originalen, 
men mest i nye og originale arrangementer. 
Sangene blev kittet sammen af Cohens egne 

citater og digte, anekdoter og fortællinger om 
hans liv.

Der var et meget stort fremmøde, og vi fik en 
forrygende musikalsk oplevelse. Det er virke-
lig musikere, der mestrer deres instrumenter, 
og som samtidig formår at flette sange og poe-
si og historie sammen. Der var stående applaus 
og gentagne fremkaldelse ved koncertens af-
slutning.

Koncertfortællingen ”Cohen i Kirken” blev opført i Vigerslev Kirke den 6. marts kl. 16.
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Langesø Skovkapels historie
Stednavnet Langesø er historisk knyttet til 
henholdsvis den halvmåneformede Langesø 
og til hovedgården af samme navn. Søen har 
aldersmæssig størst prioritet, idet den som tun-
neldal fra istiden er et resultat af en smelte-
vandsflod i nordvestlig retning. Langesøs 
overskydende vand udgør et tilløb til Staviså-
en på dens vej fra Grøftebjerg i Vissenbjerg 
Sogn til Odense Fjord. Langesø er 1,2 km 
lang, ca. 200 m bred og indtil 4,5 m dyb. Ved 
dens vestende ligger Skovkapellet placeret i 

randen af gammel bøgeskov, som kranser søen 
hele vejen rundt.

Hovedgården Langesø dukker op i historien i 
første halvdel af 1400-tallet.

I 1747 indgik den i stamhuset Holstenshus. 
Den nuværende trefløjede hovedbygning er fra 
1700-tallets sidste halvdel og opført af slægten 
Holsten senere kendt som Berner Schilden 
Holsten, som sidst i 1800-tallet opfyldte et ud-
bredt ønske fra befolkningen i sognets sydlige 
del om lettere adgang til kirke ved at lade Lan-
gesø Skovkapel opføre for godsets regning i 
1870.

Langesø Skovkapel er fortsat den lille kirkes 
officielle navn, selv om biskop Vincent Lind 
mente, at den med rette ville kunne kaldes Mo-
rud kirke, efter at der blev anlagt en kirkegård 
i forbindelse med 50-års jubilæet i 1920. 
Skovkapellet ligger omgivet af bøgeskov ved 
søens vestlige afgrænsning. Fra pladsen foran 
kirken er der en smuk udsigt over Langesø.

I 1865 fik Henrik Roth ansættelse som ny sog-
nepræst i Vigerslev sogn, og han erkendte i 
løbet af kort tid det uholdbare 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 Tågerod Sko-
le, beliggende en halv kilometer syd for søen, 
at afholde gudstjenester hver tredje søndag om 
eftermiddagen i skolestuen i Tågerod, hvor læ-
rer Larsen medvirkede som kirkesanger. Initi-
ativet blev mødt med meget god deltagelse 
ved eftermiddagsgudstjenesterne. Da man 
fortsat skulle have de øvrige kirkelige handlin-
ger udført i Vigerslev Kirke, så voksede et nyt 

Fotos: Jørn Kaltoft-Nielsen.
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ønske frem om at fa rejst et kapel, hvor almin-
delige kirkelige handlinger kunne finde sted.

I 1869 udgik der indbydelse til beboerne i sog-
nets sydlige del om at tegne sig for et beløb til 
at rejse en lille kirke betegnet som et kapel. 
Den spredte befolkning evnede ikke alene at 
nå op på et passende beløb, hvorfor indbyder-
ne fik den ide at henvende sig til ejeren af Lan-
gesø Gods, baron Adam Christopher Hol-
sten-Carisius, der lovede at overveje sagen 
positivt. Baronen var efter datidens skik ejer af 
Vigerslev Kirke og dens indtægter med for-
pligtelse til at vedligeholde kirken til gavn for 
hele sognets befolkning.

Baron Holsten erkendte den manglende natur-
lige adgang til kirke for beboerne i sognets 
sydlige del og gik ind på som indehaver af kir-
kens indtægter at opføre et kapel placeret efter 
hans ønske og vedligeholde det i lighed med 
Vigerslev Kirke, da samtidig såvel sognepræ-
sten, Henrik Roth, som lærer Jørgen Larsen i 
Tagerod Skole på forhånd havde tilkendegivet, 
at de ville påtage sig tjenesterne i det nye kapel 
uden vederlag.

Bag baronens velvillige indstilling til beboer-
nes henvendelse lå også en mindre synlig år-
sag, som strækker sig længere tilbage i tiden, 
idet Holsten-Carisius var blevet enkemand al-
lerede i 1846 ved sin hustru Magdalene Schil-
dens død. Ægteparret var sammen med provst 
JF. Boesen, Vigerslev, præget af den herrnhuti-
ske vækkelse fra Christiansfeld. Denne pieti-
stiske trosform påvirkede sine tilhængere til 
en aktiv kristen indsats i skole og kirkeliv. 
Skovkapellets opførelse i 1870 kan ud fra den-
ne synsvinkel ses som baronens minde over 
sin hustrus personlige aktive indstilling til at 
praktisere kristendom i hverdagen.

Derpå udviklede tingene sig hurtigt uden me-

gen offentlig indblanding, idet det var baro-
nen, der privat stod som bygherre. Blandt an-
det derfor kan byggesagen slet ikke følges som 
ved en offentlig institution. Baronen udvalgte 
arkitekt Wilhelm Haugsted, Odense, til at stå 
for opførelsen af kirken, og allerede den 28. 
april indmurede baronen grundstenen til ka-
pellet.

Wilhelm Haugsteds karriere som arkitekt var 
begyndt som tilsynsførende med reparationer 
og ombygninger på en række sydfynske herre-
gårde som Ravnholt, Arreskov, Brahetrolle-
borg, Nakkebølle og Holstenshus. For den sid-
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ste herregårds vedkommende blev arkitekt 
Wilhelm Haugsted i 1863 ansat i en fast stil-
ling som bygningsinspektør ved baroniets tre 
herregårde, Holstenshus, Clausholm og Lan-
gesø. Efter den vellykkede opførelse af Lange-
sø Skovkapel fik han opgaven med opførelsen 
af Paddesø Kirke i Haarslev Sogn i 1881 og 
Stige Kirke i Lumby Sogn i 1886

Takket være Fyens Stiftstidendes udsendte 
medarbejder er der bevaret en detaljeret beret-
ning om forløbet af kapellets højtidelige indvi-
else på allehelgensdag, søndag den 6. novem-
ber 1870. Selv om indvielsen fandt sted en 
kold novemberdag, indleder medarbejderen 
højstemt med at fastslå, at kapellet i ”Hygge 
og Skønhed” svarer til den fortryllende Udsigt 
fra Kirken udover Søen, der er bekendt for 
sine skønne Omgivelser«.

Den folkelige interesse for byggeriet viser sig 
også ved, at der efter journalistens formening 
var omtrent 300 mennesker til stede. Normalt 
regner man med, at kirken har 100 siddeplad-
ser, så folk må havde siddet som sild i en tøn-
de, og der har ikke været problemer med at 
holde varmen.

Ved en kirkeindvielse omtales først honoratio-
res, mens godtfolk er en selvfølgelighed. Såle-
des også her. Da honoratiores også fortæller 
noget af den historie, som ligger bag begiven-
heden, så skal nogle af disse nævnes. Det var 
en selvfølge, at kirken blev indviet af biskop 
Engelstoft, Odense, og at provstiet var repræ-
senteret ved provst Hald, Lumby. For dem der 
ikke kunne deltage i indvielsen, blev biskop-
pens indvielsestale og pastor Roths prædiken 
bagefter udgivet på tryk. Særlig indbudt var 
stiftamtmand Heltzen, Odense, godsejer Sehe-
stedt-Juul, Ravnholt¬Nislevgaard, Og sogne-
præst Th. Steenbuch ved Sct. Hans Kirke i 
Odense. Mon ikke også de medvirkende hånd-
værkere har været inviteret, herunder den lo-
kale bygmester, murermester, Hans Johansen, 
Rue, der havde haft hovedentreprisen og tøm-
rermester Rasmus Christensen og dennes far 
tømrer Christen Rasmussen begge fra Bred-
bjerg.

Da kirken ikke havde noget orgel, havde man i 
stedet for en festlig orgelledsagelse tilkaldt en 
dobbelt mandskvartet fra Odense, der bar nav-
net »Odeon«, til ikke blot at lede menigheds-
sangen, men tillige bidrage med en kantate 
under festgudstjenesten. Fremover måtte lærer 
Jørgen Larsen, Tågerod Skole, som kirkesan-
ger klare sig uden musikledsagelse til salme-
sangen. 
    

Johannes Wendt-Larsen.



Gudstjenester

Langesø Skovkapel.
Foto: Jørn KaltoftNielsen

Langesø Skovkapel

8. maj 2022  kl. 19.00 

15. maj 2022  kl. 11.00

22. maj 2022  kl. 11.00

26. maj 2022  kl. 9.30. Kristi himmelfart

6. juni 2022 kl. 11.00. Anden pinsedag

12. juni 2022  kl. 9.30 ved Lotte Zarlang

26. juni 2022  kl. 11.00

10. juli 2022 kl. 11.00 ved Lotte Zarlang

24. juli 2022.  kl. 11.00 ved Lotte Zarlang

7. august 2022  kl.11.00.  
Tekstet gudstjeneste ved Søren Skov Johansen

21. august 2022  kl. 11.00. 
Solsikkegudstjeneste

4. september 2022  kl. 11.00.  
Lotte Zarlang

Vigerslev kirke

13. maj 2022  kl. 9.30. Bededag

29. maj 2022  kl. 9.30.

5. juni 2022  kl. 11.00. Pinsedag

19. juni 2022  kl. 11.00

3. juli 2022  kl. 9.30

17. juli 2022  kl. 9.30 ved Lotte Zarlang

31. juli 2022  kl. 9.30

14. august 2022  kl. 9.30 ved Lotte Zarlang
 
28. august 2022  kl. 9.30


