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Velkommen i Vigerslev Kirke
Vigerslev Kirke er rammen omkring mange forskellige funktioner. Selve kirkerummet er
et gudstjenesterum, og det ses
og mærkes allerbedst, når man
deltager i gudstjenester eller kirkelige handlinger omkring livets
højdepunkter. Her er rum for Bibelens ord, for bøn, stilhed, lov-

sang og for fællesskab med andre
i gudstjeneste, tro og liv. Kirken
omfatter også menighedssal,
møde- og ungdomslokaler, kordegnekontor m.m. med plads til
samvær og aktiviteter for børn,
unge og ældre.
Dette lille skrift udgives i forbindelse med Vigerslev Kirkes

75-års jubilæum 23. november
2016. I det følgende er der en kort
skitse af kirkens historie, af kirkens interiør og af, hvad der sker i
kirken nu. Velkommen til at læse
med og være med!
Menighedsrådet.
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Glimt fra historien
Vigerslev Kirke blev bygget i
1939-1941 under krig og dyrtid.
Den blev bygget i sengotisk stil
med kor mod øst, midterskib,
våbenhus mod vest samt en lille
sidefløj med menighedslokaler
og ligkapel mod syd. Der var ikke
råd til kirketårn. Kor og skib har
krydshvælv. Udvendigt har kirken kamtakkede blændingsgavle
og stræbepiller. Arkitekten var
Paul Staffeldt Matthiesen. Sognet blev 3. april 1941 udskilt fra
Timotheus Sogn (samtidig med
at Johannes Døber Sogn blev udskilt fra Timotheus og Jesuskirkens sogne). Mens kirken blev færdigbygget, anvendte man Kirken
ved Fengersvej, der fra 1925 var
filialkirke i Timotheus Sogn, som
midlertidig sognekirke. Vigerslev
Kirke blev indviet 23. november

1941. Den var enkelt indrettet
med inventar af mørkbejdset træ,
og flere ting var lån eller genbrug
fra andre kirker (fx klokke, orgel
og døbefont). Der var 220 siddepladser. Prisen var ca. 190.000
kr., hvoraf Københavns Kirkefond betalte hovedparten, 97.000
kr. Ca. 70.000 kr. var lokalt ind-

samlet over 13 år, og staten ydede
25.000 kr. som led i et beskæftigelsesprojekt i området. I 1974
overgik Vigerslev Kirke til selveje.
Ud over gudstjenester og kirkelige handlinger var der helt fra begyndelsen ældrearbejde i sognet,
og hurtigt kom menighedspleje,
søndagsskole, FDF og spejder-

5

arbejde til, ligesom man i 1943
og 1948 åbnede to menighedsbørnehaver i sognet, den sidste
med støtte fra Kirkefondet. I 1944
åbnede en ugentlig børneplejestation i menighedslokalerne. Der
kom også bibel-, menigheds- og
højskolekredse til.
Det viste sig hurtigt, at kirkens
lokaleforhold var for trange, og
i 1952 blev menighedshuset udvidet til både stor og lille sal. I
1983 blev der indrettet kordegnekontor på 1. sal i denne bygning.
Da der senere igen var behov for
udvidelse, blev tilbygningen nedrevet, og 9. juni 1996 blev det
nuværende menighedshus med
kælder, stueetage, 1. og 2. sal indviet. Det var tegnet af arkitekter
fra Erik Møllers Tegnestue. Et kapel blev indrettet i en fritstående
bygning, som også rummer redskabsrum.
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Ved sognets oprettelse var Vigerslev yderområde. Der var stadig
marker og enkelte gårde og også
barakker, etagehuse og villaer. Befolkningstallet var da 9806, men
det voksede voldsomt pga. byudvikling til op mod 23000 i 1965.
1. april 1965 udskiltes sognets
sydlige del, som blev til Margrethe
Sogn. Ved sammenlægningen af
Johannes Døber og Margrethe
sogne den 1. januar 2016 blev den
østlige del af Vigerslev Sogn (det
tidligere Grønttorv og området
øst for ringbanen) inddraget i det
herved nyoprettede Valby Søndre
Sogn. Indbyggertallet i Vigerslev
Sogn var efter denne ændring lidt
under 8000. Den aktuelle kirkestatistik for Vigerslev Sogn med
antal indbyggere og medlemmer
af folkekirken kan ses på: www.
sogn.dk.
I september 1964 skete en vold-

som eksplosion i Valby Gasværk,
hvorved også Vigerslev Kirke
blev beskadiget, så tag og vinduer
måtte fornyes. Efter sigende var
kun to vinduer hele. De kan ses
ophængt i kirkens våbenhus. Op
mod kirkens 25-års jubilæum i
1966 gennemgik kirken en større
renovering under arkitekt Holger
Jensen. Der blev lagt lyst flisegulv,
og kirkens interiør blev udskiftet
til det nuværende lyse, enkle
træværk. Kort efter fik man nyt
orgel, alterparti og klokke. I 2012
blev kirkens nye døbefont taget i
brug.
I forbindelse med Vigerslev
Kirkes 25-års og 50-års jubilæer
blev der udgivet jubilæumsskrifter
med beskrivelser og erindringer:
Vigerslev Kirke 1941-1966 og Vigerslev Kirke 50 år. De kan læses
på kirkens hjemmeside: www.vigerslevkirke.dk

Kirkens interiør
Alteret er fra 1966, tegnet af
arkitekt Holger Jensen. Udarbejdet i lyst fyrretræ. Korset af træ
med en messingfarvet kantning
blev ophængt under hvælvet i
1967.				
På alteret står en smuk syvarmet
lysestage af messing fra 1962, tegnet af arkitekt Holger Jensen, som
også har tegnet kirkens lysekroner. Der er to høje messingstager.
Kalk, disk og særkalke er af sølv.

En del af kirkesølvet er nyanskaffelser efter indbrud i kirken, hvorved også et ophængt kirkeskib er
forsvundet. Desuden har kirken
to fine mandshøje kandelabre
af messing bl.a. til brug ved begravelser. To sæt kniplingsservietter, som bruges sammen
med kalk og disk, er skænket af
Marie-Anne Molz og Gunna
Jacobsen fra menigheden.
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Døbefonten er fra oktober 2012,
hvor den erstattede en lånt afstøbning af den romanske døbefont fra Dalby Kirke i Skåne (kan
ses på Statens Museum for Kunst,
Den Kgl. Afstøbningssamling).
Den nye er i lyst Kalmar-fyr med
indlagt kors i mahogni, designet af væver/designer Elisabeth
Hofman, som også har udformet
dåbsfadet og dåbskanden med
tilsvarende kors.
Prædikestolen og kirkebænkene
er fra renoveringen i 1966 ved
arkitekt Holger Jensen. En lyd-
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himmel blev sat på efterfølgende
for at forbedre hørbarheden i hele
rummet. Lyst fyrretræ. Der er 200
siddepladser i kirken.
Orglet er et Frobeniusorgel fra
1967, oprindeligt med 15 stemmer. Udvidet i 1973 og 1988
til 17 stemmer. Ombygningen
af orgelpulpituret blev ledet af
arkitekt Holger Jensen.
Flyglet i kirkerummet er et
Shigeru Kawai-flygel fra 2010.
Et tidligere opretstående Wendl
& Lung klaver fra 2006 står nu
i menighedssalen. Klaveret på

1. sal er arvet efter Margit og
Kaj Hjelmblink (mangeårig
menighedsrådsformand).
Kirkeklokken er fra 1964, skænket af Carlsbergfondet. Nummertavlerne i kirken er fra 1984
og ”Perseus” lysgloben fra 2005.
Lysbuen i koret er en ”Ørsted”
vægbue fra 2007. De to græske
trækors på bagvæggen i kirken og
korset i hallen i menighedshuset
er fra 2006, udført af billedkunstner Susanne Te-Shu Chang.

Kirken har fire messehagler i
brug: En lilla fra 1980’erne i vævet
uld, leveret af Danish Art Weaving. En grøn fra 1988 i vævet uld
fra Danish Art Weaving, syet af
Anne Marie Mulvad og Bodil
Witvliet. En rød i brokade fra
2001 og en hvid i thaisilke fra
2004, begge designet af Merete
Heldt fra menigheden og udført
i samarbejde med væver/designer
Elisabeth Hofman.
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Præstegalleri
I forrummet til kordegnekontoret
hænger fotos af de 21 præster, der
har været fastansat ved kirken
gennem de 75 år. Det er:

Kristian Keiding, 1941-1944 • Niels Peter Sørensen, 1941-1949 • Leif Lam, 1944-1961 • Harald Sandbæk,
1950-1957 • Hans Christian Lorentzen, 1951-1959 • Arne Thomsen,1957-1958 • Johanne Andersen,
1958-1965 • Ove Engelhardt Petersen, 1959-1970 • Niels Henning Borup, 1959-1961 • Jacob Severin
Jensen, 1961-1978 • Niels Stampe, 1970-1975 • Ole Skærbæk Madsen, 1975-1981 • Otto Jørgensen,
1978-1987 • Flemming Baatz Kristensen, 1982-1989 • Jesper Lund Hougaard, 1987- • Tage Rasmussen,
1990-1995 • Egon Kattner, 1995-2005 • Vibeke Ebert Tuxen, 2003-2006 • Henri Hummelmose Brorson,
2005-2007 • Jens Robert Boje, 2006-2010 • Henrik Arendt Laursen, 2007- .

10

Menighedshuset
Menighedshuset har helt fra begyndelsen været et væsentligt
aktiv i sognearbejdet. Fyldt af frivillige aktiviteter og oprindeligt
ledet af frivillige fra ”Vigerslev
Menighedskreds”. Først i 1973
besluttede man, at det daværende
hus skulle under menighedsrådets forvaltning.
Det nuværende menighedshus rummer bl.a.: Menighedssal
med udgang til haven, som anvendes til leg, boldspil, kirkekaffe,
ved sommerfest og andre events.
Køkken fra 1996 bruges flittigt til
kaffebrygning og madlavning ved
menighedsarrangementer.
Mødesal på 1. sal er til møder og
mindre samlinger.
Præsteværelset er i tilknytning til
kirke og menighedssal, og kordegnekontoret er på 1. sal.
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Hvad sker der i kirken i dag?
Her kan man henvende sig til
præster og kordegn vedrørende
samtaler og kirkelige handlinger.
Se åbningstider på kirkekalenderen og på www.vigerslevkirke.
dk.
Kontor for sognemedhjælpere
har fra 1988 været på 2. sal. I kælderen er der konfirmandlokale,
som også anvendes til kirkens
børne- og ungdomsarbejde, og
desuden er der garderobe og toiletter (også handicaptoilet). Der
er i hallen elevator til kælder og
1. sal.
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Gudstjeneste afholdes i kirken
hver søndag, på de kirkelige
helligdage og lejlighedsvis også
på hverdage.
Ud over disse indbydes til en
vifte af regelmæssige menighedsarrangementer som:
Bibelstudiegrupper, Åbent Hus
med bibeltimer, sang og foredrag,
Åben Samtalegruppe, møder og
foredrag i Menighedsfællesskabet, teenklub, KirkeRod (kreativt
fællesskab med gudstjeneste, aktiviteter og spisning), juniorarbejde, børnekor, babysalmesang,
FDF, undervisning for minikonfirmander og konfirmander. Der
er ugentlig morgenbøn i kirken.
Desuden holdes der lejlighedsvis
koncerter, fester og andre events.

I forrummet til kordegnekontoret
står en biblioteksreol med bøger
til udlån i menigheden.
En arabisktalende menighed,
Greater Love, som ledes af indvandrersekretær Nabil Astafanos, har base i Vigerslev kirke. En
gruppe ved kirken arbejder med
tværkulturelle arrangementer.
Vigerslev sogn driver en genbrugsbutik i Vigerslev Midtpunkt, Centerparken.
Information om alle aktuelle
arrangementer står i kirkekalenderen og på www.vigerslevkirke.
dk. Man kan også møde kirken
på Facebook.
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Menighedsråd, ansatte og frivillige
Vigerslev Kirkes menighedsråd
består p.t. af ni valgte medlemmer plus præsterne, og desuden
deltager repræsentanter for de
ansatte i møderne. Der er offentligt menighedsrådsmøde ca. 10
gange årligt.
Ud over sognets to præster, er
der (hel- eller deltids) ansat en
organist, to kordegne, to sognemedhjælpere, to kirketjenere,
to korsangere og en musikpædagog. Desuden bæres menighedsarbejdet af rigtig mange frivillige,
som er engageret i de mange aktiviteter ved kirken.

Flere informationer om menighedsråd og ansatte kan ses på
www.vigerslevkirke.dk.
Menighedsrådet, de ansatte og
frivillige i kirken vedtog i foråret
2015 en visionsformulering for
Vigerslev Kirke. Den lyder: ”Fællesskab med Gud – fællesskab
med hinanden”. Fællesskab med
Gud Fader, Søn og Helligånd, får
vi ved tro og dåb, og vi styrkes i
det ved at høre og lære mere om
Gud. Fællesskab med hinanden
får vi ved at være sammen, ved
at lytte, lære og tale sammen, ved
at støtte hinanden i tro og liv. Det

ønsker vi for menigheden, det
arbejder vi for, og det indbyder
vi til – i alle de forskellige arrangementstyper.
ALLE er velkomne i kirken, uanset hvor ofte eller sjældent man
kommer – og hvor aktivt eller
ubemærket, man ønsker at deltage.
Velkommen i Vigerslev Kirke!

”Fa llesskab med Gud fa llesskab med hinanden”
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