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Ethvert menneskes liv kan beskrives som

erfaringens vej. Ethvert menneske, må tåle

opture og nedture på livets og på erfarin-

gens vej. Der er de gode og de lyse stun-

der. Der er de vanskelige tider. Livet som

det er givet til os, kan være utrolig dejligt.

Livet som det er givet til os, kan være utro-

lig hårdt. Det kan virkelig være både him-

mel og helvede.

Men overfor Gud er det aldrig hårdt, men

altid godt. Gud – han bærer os til livet og

han bærer os fra livet. Hos Gud er der ikke

opture og nedtur. Overfor Gud er der nåde

og kærlighed. Den nåde og kærlighed, der

har skabt og givet livet. Den nåde og kær-

lighed, der er det vigtigste i det enkelte

menneskes liv.

Når først vi har livet – og når først vi har

nogen i livet at elske – ja, så lever vi i det

nådens lys og den kærlighed, der stammer

fra Gud selv. Nogen at elske, det er så uen-

deligt værdifuldt og så uendelig svært at

tage afsked med og at miste.

Holger Lissner har digtet det med disse

ord:

Nu har du taget fra os,
hvad du engang har givet.
Nu favner døden den, der
for os var selve livet.

I nåden og i kærligheden har vi livet inder-

ste væsen. Livets dybeste gave.

Denne viden og dette indhold erhverver vi

gennem glæden og sorgen. Gennem smer-

ten og forløsningen. Så der står vi lige. vi

står også lige i det forhold, at vi alle måler

hinanden. Sætter os i relief hos hinanden.

Brydes med at overgå hinanden. Det er en

del af menneskelivet. Sådan er det – og det

skal ikke være anderledes. En anden erfa-

ring er, hvorledes vi fastholder vores egen

rolle. Nogle mennesker fastholder et urok-

keligt greb til deres ansvar – andre menne-

sker får aldrig rigtig fat i selv samme

ansvar. Nogle mennesker, lever en langt

liv – hvor sygdom, ulykke og andre van-

skeligheder tilsyneladende ikke betimes

dem. Ander mennesker frister et liv, hvor

vi synes at vanskelighederne bestandigt

vælter sig ind over dem. Livet kan virkelig

være en kamp med mulige og umulige

medmennesker. Livet kan virkelig være en

kamp med mulige og umulig vilkår og hel-

bredsmæssige forhold.

Overfor Gud er der ikke noget kamp. Han

antager os så nøgne og uerfarne, som da vi

fødtes. Overfor Gud er der ikke personsan-

seelse. Overfor Gud handler det ikke om

vi er mand eller kvinde, sort eller hvid, rig

eller fattig - endsige hvilke evner, man er

udrustet med. Overfor Gud gælder alene

dette, at vi er antaget, således som vi er.

I evangeliet lyder det på den måde, at vi

skal være som børn, for at have et forhold

til Gud. I forhold til Gud, skal vi ikke op-

bygge menneskelig storhed. Vores forhold

til Gud handler ikke om, at vi har en god

uddannelse, et betalt hus, en god pension,

en flot karriere, præsentable børn, pæn

omgangskreds... Vores forhold til Gud

handler ikke om, at vi præsterer et pænt liv.

Hvis det var så nemt og så enkelt, at vi

bære skulle klare os pænt og godt – var

livet jo bare en skønhedskonkurrence.
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Sorgens dyb afspejler kærlighedens højde



Eller en præstationskonkurrence. Og hvis

vores eksistens er baseret på, at vi skal

præstere dette eller hint af skønhed, smart-

hed, perfektionisme, at alderen ikke kan

ses på os – en facade uden sprækker, så er

det et præstationshelvede. Et forsøg på at

lave en overflade uden sprækker.

Den Candiske sanger Leonard Cohen har

sagt det således:

Der er sprækker i enhver facade – det er
dér lyset kommer ind.

Lyset kaster lys over, at vi har vores tilvæ-

relse af Guds nåde. Den er en gave. En

gave, som vi ikke skal gøre os fortjente til.

En gave, som vi kan være taknemmelige

ved.

Sådan er det også med de mistede og de

savnede. Det er et tab, at vi ikke har de

mistede og de savnede længere. Det er en

dyb og en smuk gave, at vi har haft de mis-

tede og de savnede. Sorgens dyb afspejler

kærlighedens højde.

Derfor vil vi slutte med Holger Lissners

ord:

Så lad kun sorgen synge,
få luft for al sin klage,
og lad kun savnet tynge,
din godhed blir tilbage.
Du gir os nye kræfter.
Du sknytter nye tråde.
Og hvad så sker derefter,
må komme af din nåde.

Amen.
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Det er noget nyt, at solen spejler sig i

taget på Vigerslev kirker. Sidste efterår

var taget på Vigerslev kirke i en dårlig

forfatning. Så dårlig, at det var nødven-

digt at skifte taget ud. Udskiftningen af

taget er blevet færdiggjort i løbet af ok-

tober 2012.

Indtil 1860´erne var der blytag på Vi-

gerslev kirke. Derfor blev det overvejet,

om der skulle bruges bly eller skiffer.

Valget faldt på skiffer, fordi kirken har

stået med skiffer igennem adskillige ge-

nerationer. 

Opgaven var at udbedre trækonstruk-

tionen over kirkeskibet, sideskibene, tår-

net og våbenhuset, de steder, hvor træet

var angrebet af råd. Endvidere skulle der

foretages en mere tidssvarende binding 

mellem mur og træværk.

Opretning af taget

Mens renoveringen af tagets trækon-

struktion stod på, viste der sig et nyt

behov, nemlig en meget nøjagtig opret-

ning af hele tagkonstruktionen. Det var

et meget omfattende arbejde, at få linjer

og vinkler til at være helt nøjagtige. Ar-

bejdet med opretningen var også kræ-

vende, fordi det var underlagt en lang

række regler, der gælder for renove-

ringen af historiske bygninger. Da opret-

ningen var gennemført, havde man

sikkerhed for, at skifferens underlag var

helt plan. Dette er en afgørende forud-

sætning for skifferens holdbarhed.

En sammenlimet kirke

Der var også en vigtig opgave i forhold

til kirkens murværk. Et af de største pro-

Efterårsolen skinner i taget på Vigerslev kirke 

Indpakket kirke, nordside
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Oprettet tagkonstruktion
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blemer var kirkens østgavl, der havde en

sætningsskade, der ikke måtte udvikle

sig. Der blev boret dybe huller gennem

gavlen og ind i kirkeskibets vægge, ef-

terfølgende blev der pumpet lim ind – i

store mængder – og endelig blev lange

metalstænger skubbet ind i de dybe hul-

ler. Man kan bogstavelig talt sige, at

murværket i Vigerslev kirke er blevet

limet sammen.

Nyt og skjult

Et er det man planlægger og noget andet,

hvad der sker. Det gamle skiffertag over

våbenhuset blev fjernet og skjulte pro-

blemstillinger åbenbarede sig. Det blev

nødvendigt med en – praktisk talt – helt

ny tagkonstruktion og et helt nyt loft.

Det var ikke forudset, men resultatet er

blevet både godt og smukt. 

Held gælder med

Klokkerne hang ikke i en tynd tråd, men

i en rådden klokkestabel. Heldigvis blev

det opdaget, før klokkerne faldt ned.

Ringningen måtte indstilles og der var

ingen klokkeklang over Vigslev fra ef-

teråret, hen over julen og ind i det nye år.

Nu er udskiftningen af klokkestabel fo-

retaget på en måde, så den forventes at

holde i mange generationer. 

Et projekt i forandring

I Vigerslev var det et omfattende ar-

Sydsiden

Oplægning af skiffer
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bejde, der skulle udføres. Menighedsrå-

det anvendte en arkitekt med kirke - re-

staurering som speciale til projektleder

på byggesagen og ét menighedsrådslem

blev udpeget til at stå for den daglige

kontakt med projektlederen. Der har

været mange forskellige håndværkere

knyttet til projektet og de har hver især

været gode til at løse deres opgave. Som

allerede sagt, begynder man på en reno-

vering, hvis omfang og indhold ændrer

sig efterhånden, som man arbejder sig

igennem den. Der opstår bestandigt nye

håndværksmæssige udfordringer, der

alle er blevet løst tilfredsstillende. 

At få nyt skiffertag på Vigerslev kirke

har taget næsten et år, men det har været

tiden værd, resultatet er blevet flot.

Næstformand Gorm Andersen 
og sognepræst Hans Sørensen

Fotos ved arkitekt Martin Jonø og Næst-

formand Gorm Andersen.
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Gudstjenesteliste

Dato Kalender Vigerslev Kirke Langesø Skovkapel Bemærkninger
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 og 14.30

25. december 1. juledag 10.15 Ingen 

26. december 2. juledag Ingen 10.15

30. december Julesøndag 10.15 Ingen

1. januar Nytårsdag Ingen 14.00

6. januar 10.15 Ingen

13. januar Ingen 10.15

20. januar Ingen 14.00 Ulrik Andersen

27. januar 09.00 10.15

3. februar 10.15 Ingen

10. februar 09.00 10.15

17. februar Ingen 10.15

24. februar 08.30 Ingen Kirsten Clement

3. marts 09.00 10.15

10. marts 10.15 Ingen

17. marts Ingen 10.15

24. marts 09.30 10.15 Kirsten Clement

28. marts Skærtorsdag Ingen 19.30

29. marts Langfredag 10.15 Ingen

31. marts Påskedag 10.15 Ingen

1. april Anden Påskedag Ingen 10.15

7. april 10.15 Ingen

14. april Ingen 10.15

21. april 09.30 Ingen Ulrik Andersen

26. april Bededag Ingen 10.15

28. april Konfirmation 10.00 Ingen

5. maj Konfirmation 10.00 Ingen

Graver og kirketjener ved Vigerslev og Langesø:
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