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Kære Kristine.
Det er og har været en ære og en glæde
– det har været en fornøjelse og et sik-
kert fundament – at arbejde sammen
med dig igennem tyve år. Og for me-
nigheden i Vigerslev og i Langesø har
det været et privilegium at have dig
som organist i 50 år.

Det er meget meget usædvanligt, at
et sogn fostre et musisk menneske, der
siden bliver organist i sognet i 50 år.
Hvis du tager tyve år mere, kan vi gå
på pension samtidig – og i tillæg vil du
få en plads i Guiness rekordbog.

Kære Kristine.
Vi kender alle dette med, at vi enten
ligner vores mor eller vores far mest.
Vi hører det sagt. Vi kender det også,
når vi ser på en søskendeflok. Nogle af
børnene i flokken minder om deres
mor og andre af børnene i flokken
minder om deres far. En gang imellem
får vi sagt til nogen, at de er ligesom
deres far – eller ligesom deres mor.
Vedkommende kan da, med rette, sva-
rer: ”Nej, det er jeg ikke – jeg er lige-
som mig selv!”

Kære Kristine.
Det er den helt afgørende kvalitet ved
din person og ved dit virke. Du er og
bliver dig selv i det du er – og i det du
gør. Dette at være sig selv i det man er
og i det man gør, det er der noget hel-
ligt og ukrænkeligt ved. Fremstår man
selvstændigt og værner man om sin in-
tegritet, så er der en aura af noget hel-
ligt og ukrænkeligt omkring det.

Kære Kristine.
Du har igennem et langt virke stillet
dig til rådighed i Vigerslev sogn med
din selvstændighed og med din integri-
tet. Det har haft en afgørende betyd-
ning for det, der er foregået i sognets
kirker igennem nu halvtreds år. Som
Sander så rigtigt skrev det i avisen, så
er musikken og sangen halvdelen af
gudstjenesten – halvdelen af den kir-
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Ved organist Kristine Jørgensens 50 års jubilæum
Langesø Skovkapel søndag den 1. august 2010.
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kelige handling. Er du i tvivl, så tænk
igennem, hvor meget det betyder for
dig, at Eva Cramer, som kirkesanger,
står ved din side og synger ordentligt
og smukt. Du har selv givet udtryk for,
at det er vigtigt for dig. På samme
måde er det vigtigt for præsten og for
menigheden, at du, i fællesskab med
Eva, bærer ansvaret for, at det musikal-
ske niveau i kirkerne har højeste prio-
ritet. Det er af afgørende betydning, at
musikken og sangen er udført musi-
kalsk og med forståelse for kirkens
rum og den kirkelige handling.

Kære Kristine.
Hvem ligner du. Ligner du mor eller

ligner du far. Det ved vi ikke, men vi
er taknemmelige for, at du i bund og
grund er dig selv. Og vi er taknemme-
lige for din tjeneste i Vigerslev sogn
igennem 50 år. På menighedens vegne
– mange tak.

Hans Sørensen 
ved Jubilæumsgudstjenesten.

Fyns Stiftstidende skrev i 
anledning af Kristine Jørgen-
sens Jubilæum. 
Som det har været lige siden 1960, er
det Kristine Jørgensen, der sidder ved
kirkeorglet, når der søndag eftermid-
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dag bliver ringet til gudstjeneste i Lan-
gesø Skovkapel.

Selv om karrieren som organist nu
har forløbet over ikke mindre end et
halvt århundrede, har den 78-årige or-
ganist fra Veflinge ingen planer om at
stoppe sit musikalske virke i Langesø
Skovkapel og Vigerslev Kirke lige med
det samme.

- Lige så længe er jeg klar i hovedet,
vil jeg gerne blive ved, fortæller Kri-
stine Jørgensen, da avisen møder
hende og sognepræst Hans Sørensen i
den lille smukt beliggende kirke i de
grønne og kuperede omgivelser ved
Langesø. 

Livslang fascination
Gennem hele sit efterhånden ganske
lange liv har Kristine Jørgensen altid
fundet stor glæde ved musikken.

- Vi fik et klaver, da jeg var ti år gam-
mel. Jeg tiggede mine forældre om det
i et år.

I begyndelsen af 1950’erne begyndte
hun på Det Fynske musikkonservato-
rium i Odense. Her var pladserne for
det meste besat af elever med rødder i
det bedre borgerskab. Men landmands-
datteren fra Kelleby ved Søndersø
havde det nødvendige talent og klarede
igennem ved at arbejde på den fædrene
gård ved siden af studiet.

- Desuden fik jeg en delvis friplads.

Kristine Jørgensen blev færdig med sin
uddannelse i 1955, og i 1960 fik hun
stillingen som organist i Langesø
Skovkapel. Fire år senere blev hun or-
ganist i Vigerslev Kirke. Dermed var
hun kommet på den helt rette hylde.
Kristine Jørgensen fortæller, at hun al-
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lerede som lille pige var hun betaget af
at komme i kirke og høre musikken fra
orgelet.

- Det var spændende og det lød så
fantastisk.
Fascinationen har holdt ved livet igen-
nem.

- Jeg har altid synes, det er så dejligt
at spille i kirken. 

Den halve gudstjeneste
I løbet af sit halve århundrede som or-
ganist har hun arbejdet sammen med
fem præster. De seneste tyve år sam-
men med Hans Sørensen.

Og den nuværende præst i Vigerslev
Sogn sætter meget stor pris på sin or-
ganist.

- Det er et utroligt privilegium at
have en organist af så høj kvalitet.

En god organist som Kristine gør
den halve gudstjeneste, lyder rosen fra
Hans Sørensen. 

Sander Schmidt Astrup.

Solsikkegudstjenesten.
Søndag den 22. august kl. 19.30 er der
Solsikkegudstjeneste i Langesø Skovka-
pel. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe
i Køreladen.

Allehelgens gudstjeneste.
Søndag den 7. november 2010 kl. 19.30
er der Allehelgensgudstjeneste i Lan-
gesø Skovkapel. Der vil være oplæsning
af navnene på dem, som vi har taget af-
sked med i årets løb og der vil være kir-
kekaffe i køreladen efterfølgende.
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Relationer

I løbet af livet, er der en læring, der gå
igen og igen. Den læring, at alt afgøres
af, hvad du har i dit hjerte – afgøres af,
hvad du har i sind og sjæl. Paradoksalt
nok, så er dette udsagn, på en og
samme gang, en banal floskel og en
sandhed med rødder så dybe, at vi ikke
kender bunden eller oprindelsen herpå.
En selvfølgelig forudsætning for denne
læring er naturligvis at vi er i livet og
at vi er ved sans og samling. Helbredet
er ethvert menneskes herre, siger man.
Helbredet er netop et af de personlige
forhold vi kan gøre uendeligt meget for
– og samtidig et forhold vi ikke kan
tvinge med. Er helbredet på plads og i
orden, er vi lykkelige mennesker.

Helbredet det er en intern relation. Er
man sund fysisk og psykisk, så ligger
der heri, at man har et godt forhold til
sig selv. Gode forhold, gode relationer.
Igen et fænomen eller en begrebsver-
den, hvor man ikke kan tvinge, men
hvor man taknemmeligt må modtage.

Gode relationer modtages i taknem-
melighed. Det er for eksempel altid
morsomt at møde og at iagttage bed-
steforældre. Bedsteforældre er lykke-
lige mennesker. De står i en god
relation til deres barnebarn eller bør-
nebørn. En god relation; det vil sige,
de elsker de små og de lyser langt væk
af kærlighed til dem. Det er det, der
fylder deres sjæl og sind.

Den dybe lykke, det er at være bed-
steforældre kan ikke tvinges frem eller
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præsteres. Det er omvendt. Det er en
lykke, der gives. Man tager ikke bør-
nebørn. Man erhverver ikke børne-
børn. Man får børnebørn.  

Ordet forhold går igen. Forhold eller
relation. Ovenfor: forholdet til en selv
og forholdet til eventuelle børnebørn.
Ordet forhold går igen og igen, fordi li-
vets lykke er indeholdt i dette at stå i
gode forhold, at stå i gode relationer.
Det, der er livet selv; det himmelske,
det velsignede, det er at man har sine
forældre og sine søskende. Siden at
man har sin familie, sine børn og bør-
nebørn. Er man ikke benådet med børn
og børnebørn; ja, så må der være
andre; venner og bekendte og deres fa-
milier. Hele vejen igennem handler det
om at have nogen at dele tilværelsen,
livet. Nogen at dele  oplevelsen med. 

En af mine gode venner dyrker føl-
gende tankegang: Det kommer ikke an
på hvad du spiser, men hvem du spiser
sammen med. Det er jo altid en fornø-
jelse at få lejlighed til at dele bordets
glæder. Og hvis det er sammen med en
god ven, da kommer det i anden
række, hvad der står på menuen. Man
kan også vende det om, og pege på,
hvor ubehageligt det er, når man er
kommet i et selskab, hvor man retteli-
gen ikke burde være eller hvor man
ikke befinder sig vel.

Så, menneskelig set, er det himmelske
ikke, hvad du ejer og har af gods og
ejendom. Det himmelske er at være
ved sans og samling. Det himmelske er
ikke en fornem omgangskreds, som

man kan smykke sig af, men derimod
mennesker, som du af hjertet holder af
– mennesker du kan dele livets glæder
og sorger med. Det himmelske er, at vi
i vort stille sind kan bede vores fader-
vor – og dermed tro og håbe på den
evighedens Gud og skaber, der har
åbenbaret sig i Kristus Jesus.

Hans Sørensen.
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Vigerslev Kirke.
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.

Allehelgens søndag den 7. november.

Ingen. 

Søndag den 14. november kl. 9.00.

Søndag den 21. november kl. 10.15.

1. søndag i advent den 28. november 

kl. 19.30.

2. søndag i advent den 5. december 

kl. 9.00 ved Dinna Jørgensen.

Kirkekoncert med Langesøkoret 

kl. 16.00.

3. søndag i advent den 12. december.

Ingen.

4. søndag i advent den 19. december.

Ingen.

Juleaften den 24. december kl. 16.00.

1. juledag den 25. december kl. 10.15.

2. juledag søndag den 26. december

ingen.

Nytårsdag lørdag den 1. januar ingen.

Langesø Skovkapel.
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.

Allehelgens søndag den 7. november 

kl. 19.30. 

Søndag den 14. november kl. 10.15.

Søndag den 21. november. Ingen.

1. søndag i advent den 28. november 

kl. 10.15.

2. søndag i advent den 5. december.

Ingen.

3. søndag i advent den 12. december 

kl. 10.15.

4. søndag i advent den 19. december 

kl. 14.00 ved Ulrik Revsbech.

Juleaften den 24. december kl. 13.00 

og 14.30.

1. juledag den 25. december. Ingen.

2. juledag søndag den 26. december 

kl. 10.15.

Nytårsdag lørdag den 1. januar kl. 14.00.
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