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Allehelgen. Evangelisten Mattæus (5.1-12):

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og stte sig, og hans disciple kom hen

til ham. Og han tog til orde og lærte dem:

“Salige er de fattige i ånden for Himmeriget er deres.

Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.

Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.

Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.

Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.

Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.

Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.

Salige er I, når man på rund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt

ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også

forfulgt profeterne før jer.”

Amen.

Guds beskyttelse. Man skal gøre sig
fortjent til Guds saligprisning ved at
kende loven i Det Gamle Testamente.

På Jesus tid skal man leve efter de ti
bud og alle de øvrige forordninger. De
er næsten utallige. Derfor er det de
særlig dygtige der opnår Gud
beskyttelse De mænd, der kan læse og
lære. De mænd, der kan formidle
budene og forordninger til deres
familie. De mænd, der ved egen kraft
er i stand til at overholde reglerne.
Sådan har det været siden ørken -
vandringen, hvor jøderne vendte hjem
fra fangeskabet i Ægypten. På vejen
igennem ørkenen kom de forbi Sinais
bjerg. 

Alle kender historien om, hvorledes
Moses måtte op til Gud Herren på
Sinais bjerg to gange, fordi folket
første gang han kom ned med pagtens

Det er Guds beskyttelse, der er det
centrale begreb i al menneskeliv. Og
her er der en forbindelse til dette med
at vi holder alle helgens dag. Alle
helgens dag afspejler jo bevidstheden
om, at livet er flygtigt. At livet løber fra
os alle. Dette med at døden altid
kommer bag på os. Derfor er den
person, der nyder Guds beskyttelse
salig. For Gud i Jesus Kristus er jo den,
der skaber og opretholder livet.

Nu er der så en ganske bestemt
pointe med bjergprædikenen.

Bjergprædikenen er evangelium. Det
vil sige at den er det glædelige
budskab. Det budskab, der er helt an -
derledes end vi mennesker venter. 

Vi skal nemlig se bjergprædikenen i
lyset af det gamle testamente. Sagt
sådan yderst kort og enkelt. I det
Gamle testamentes tid skal man opnå



tavler, havde lavet sig deres egen Gud
i guldkalvens skikkelse. Jøderne havde
deres pagt med Gud fra Sinais bjerg.

Men i dag hører vi, hvorledes, Jesus
Kristus er den, der går op på et bjerg.
Det vil sige: Kristus han er den, der
indgår en ny pagt med Gud. En pagt,
der er fuldstændig anderledes end Det
Gamle Testamentes pagt. Man kan sige
det således, at Evangeliet vender den
gamle pagt på hovedet: Det er ikke
længere de dygtige og regelrette, der
har Gud beskyttelse, men det er de
fattige i ånden, de sørgende, de
sagtmodige, dem der vil retfærdighed
og barmhjertighed, de rene af hjertet,
de fredsstiftende og de forfulgte. 

Der er godt nyt fra Gud. Og hvis vi
læser listen igennem vil vi opdage, at
det er egenskaber, som man ikke selv
vælger. Man vælger ikke selv, at være
fattig i ånden. Sorgen er ikke selvvalgt
- sorgen den slår ubarmhjertigt ned,
hvor man mindst venter det. Man
vælger ikke selv forfølgelsen osv. 

Man kan måske sige det sådan, at
Det Gamle Testamentes lov taler til os,
der, hvor vi må og skal være stærke.
Der, hvor vi kan tage os sammen, for
vi må jo ikke rende med hverken
naboens kone eller med hans ejendom.
Og nej, vi må ikke bande og vi må ikke
stjæle. Og ja naturligvis skal vi
overholde al den lovgivning, der er her
i vores gode land. Og overholder vi alt
det, ja, så er vi gode, ansvarlige,
stærke, ansvarsbevidste borgere.

Men uanset, hvor godt vi klarer livet
ansvar og uanset, hvor stærke og solide
vi er i den sammenhæng, så er vi også
svage.

Vi er svage og skrøbelige, for vi har
jo alle mennesker vi elsker, mennne -
sker vi holder af. Og vi kan rammes.
Vi bliver ramt, når vi mister de
elskede. Vi bliver ramt, når tilliden går
i stykker ved, at vi svigtes. Vi kan altså
kun miste de elskede, hvis der er nogen
af dem. Og vi kan kun opleve svigtet,
hvis vi har vovet tilliden.

Derfor er vi svage og vi er
skrøbelige. Vi får børn, som vi elsker
af hele vores hjerte. Og de skal leve og
dø engang. Vi får børnebørn, som vi
elsker af hele vort hjerte og de skal
leve og dø engang. Og vi har ingen
indflydelse på, hvornår det bliver. Det
kan være efter langt og godt liv og det
kan være på et helt urimeligt tidspunkt.
Ingen mennesker er ens. Alle er vi
forskellige. Og samtidig står vi alle
lige på den måde, at der er nogen vi
elsker og som vi ikke vil miste.

På samme måde er det med vores liv.
Vi elsker det og det er givet, at vi også
mister det.

Derfor er vi på én og samme gang
uendeligt stærke og uendeligt svage. Vi
er stærke, på den måde, at vi kan klare
os godt i livet og vi er svage, fordi vi
ikke er heller over helbreddet, skæb -
nen, tilfældigheden – endsige døden.

Derfor er det så rigtigt, når vi med
Vor Herre Jesu Kristi bøn også siger:
Fri os fra det onde. Vi håber at Gud
hører os og vi håber at Gud beskytter
os. Og samtidig må vi sige: Hans vilje
ske.

Amen.



Christian den 9. var den 3-6. juli 1882
på officielt besøg i Odense. Kongen
var ledsaget af dronning Louise samt
af kronprins Frederik. I forbindelse
med det officielle besøg, var der den 4.
juli planlagt en heldagsudflugt til
Langesø. Kongen og følget kørte i
hestevogne. Fyens Stiftstidende refere -
rede bagefter forløbet med stor grun -
dighed: 

”I gaar foretog Majestæterne med
følge en Udflugt til Herresædet
Langesø for at besøge Ejeren, Kam -
merherre, Baron Gustav Alexander
Berner Schilden Holsten. Ogsaa paa
denne Rejse modtog Majestæterne
talrige beviser paa Befolkningens
Loyalitet. Den første Æresport, som
kongeparret kom til, var rejst af Paarup
Menighed, og under et Holdt hilste
man på Sognepræsten, pastor Balslev.
Det næste Sogn, Korup, havde
ligeledes rejst en Æresport, og her
førtes Ordet af Provst Schmidt.

Ved Vigerslev Sogns Grænse
modtoges Toget af ridende Bønder fra
Sognet, og ved den rejste Æresport
talte Pastor Roth; her tilkastede unge
Piger de kongelig Herskaber Blom -
sterbuketter. Idet man nærmede sig

Herresædet, saas Flag på de mange
Høje, som omgiver den Dal, hvor
Slottet ligger. Ankommen til Hoved -
gården opholdt Kongefamilien med
Følge sig her omtrent en Time, i
hvilken der indtoges en Frokost. De
ridende Bønder red op foran Slottet, og
Kongen gik langs med Fronten og
hilste takkende på den frivillige
Eskorte.

Efter Opholdet foretoges en Køretur
til Padesø. Vejen lagdes forbi det af
den forrige Ejer, baron A.C. Holsten-
Carisius, byggede Kapel ude i Skoven
ved Bredden af den lange Sø, hvorefter
Herresædet har fået Navn. I dette
Kapel hviler nu Baron Holsten-
Carisius og hans Hustru. Gæsterne
standsede ved Kapellet for at tage det
i Øjesyn og tillige den åbne Begravelse
under Koret. Herfra forsatte Turen
igennem de udstrakte Skove, der hører
til Langesø, og som er saa rige paa
henrivende Udsiger og Naturforhold”.

Johannes Wendt-Larsen.

Christian den 9.’s besøg i Langesø



Tirsdag den 22. oktober var alle elever
på 4. klassetrin i Odense domkirke.
Det er en årlig tilbagevendende
begivenhed. I domkirken afholdes der
en gudstjeneste, hvor salmerne, der
synges er indøvet i skolen. Guds -
tjenesten er garneret med fremvisning
af messehagler, børnekor, en kort præ -
diken og en prøve på, hvor for skelligt
det store orgel kan lyde.

Det er Bogense provsti, der står bag
arrangementet, der organiseres af en

styregruppe ledet af sognepræst Stig
Saxbjørn, Lunde. Styregruppen invite -
rer eleverne, producerer undervis -
nings materialet med salmer/noder,
arrangerer gudstjenesten i domkirken
og koordinerer bustransporten af de
mere end 300 deltagende elever fra
deres respektive skoler og retur. 

Børnene møder velforberedte fra
skolerne – de kommer med godt hu -
mør og de synger igennem. Det er
virkelig en fornøjelse.

4. klasserne i Odense domkirke



1

Nu har du taget fra os,
hvad du engang har givet.
Nu favner døden den, der
for os var selve livet.
Og intet bliver mere
helt, som det var, herefter,
for sorgen river i os
med kærlighedens kræfter.

3

Du griber os i mørket
og blidt mod lyset vender.
For selv om vi er adskilt,
er vi i dine hænder.
Og du var selv i mørket
den dag, da Kristus døde,
du rejste ham til livet
i påskens morgenrøde.

5

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 knytter nye tråde.
Og hvad så sker derefter,
må komme af din nåde.

Holger Lissner 1993 og 1999.

2

Nu er vi fyldt af savnet
og gruer for i morgen.
Men, Gud, du kommer til os
og trøster os i sorgen.
Vel er vi alle ramt af
den gådefulde stilhed,
men du er også nær med
din nådefulde mildhed.

4

Se, døden er forandret.
Nu kan den ikke vinde!
Da Kristus tog den på sig,
blev den en slagen fjende.
Og derfor kan vi håbe,
at også vi får givet
at gå i morgensolen
og glæde os ved livet.



Søndag den 8. december kl. 16.00 er
der kirkekoncert med Langesø Koret i
Vigerslev kirke. Der er gratis adgang
til koncerten. Kirkebilen kan bestilles
på tlf. 65 96 41 00.

Kirkekoncert med Langesø koret

Mosaik af Charlotte Larsen

Hvem bestemmer, 
hvad man skal tro?
"Det er tåbelig at sige, at man skal tro
sådan eller sådan, fordi konger, fyrster
og flertallet tror det. Vi er ikke blevet
døbt til konger, fyrster eller til flertal-
let, men til Kristus og Gud selv. Vi kal-
des heller ikke konger, fyrster eller
flertallet. Vi kaldes kristne. Sjælen kan
og skal ingen råde over, hvis han da
ikke kan vise den vejen til Himlen.
Men det kan intet menneske gøre, blot
Gud alene."

Martin Luther



Gudstjenester
Uge Dato Dag Vigerslev Langesø Skovkapel
48 01. december 1. s. i advent 19.30 -
49 08. december 2. s. i advent - 10.15 Ulrik Andersen  
50 15. december 3. s. i advent 10.15 -
51 22. december 4. s. i advent - 11.00  
52 24. december Juleaften 16.00 13.00 og 14.30
52 25. december Juledag 10.15 -
52 26. december 2. juledag - 10.15
52 29. december Julesøndag - 10.15
1 01. januar Nytårsdag 14.00
1 05. januar 10.15 -
2 12. januar - 10.15
3 19. januar 10.15 -
4 26. januar - 10.15
5 02. februar - 10.15
6 09. februar 11.00 - Ulrik Andersen
7 16. februar 10.15 -
8 23. februar - 10.15
9 02. marts - 10.15
10 09. marts 10.15 -
11 16. marts - 11.00 Kirsten Clement
12 23. marts 10.15 -
13 30. marts - 10.15
14 06. april 09.30 - Kirsten Clement
15 13. april Palmesøndag 10.15 -
16 17. april Skærtorsdag - 19.30
16 18. april Langfredag 10.15 -
16 20. april Påskedag 10.15 -
16 21. april 2. Påskedag - 10.15
17 27. april Konfirmation 10.00 -
18 04. maj Konfirmation 10.00 -
19 11. maj - 10.15
20 16. maj Bededag - 10.15
20 18. maj 10.15 -
21 25. maj - 09.30 Ulrik Andersen
22 29. maj Kristi Himmelfart - 10.15
22 01. juni - 10.15

Ansvarshavende: Hans Sørensen, tlf.: 65 96 40 23
Sognet udgives af menighedsrådet
Formand: Morten Aarup Kristensen, tlf.: 63 92 00 91
Næstformand: Bernt Ipsen, tlf.: 65 96 47 63
Kirkeværge: Preben Foldager, tlf.: 40 37 71 21

Kasserer: Geta Kaltoft Nielsen
Gravermedhjælper: Helle Madsen, tlf.: 23 26 84 69
Kirkegården: tlf.: 23 26 84 69
Kirkebilen: tlf.: 65 96 41 00
Fotos/redigering: Hans Sørensen 
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