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Benløse kirke
Gudstjenester

27. november kl. 10 
1.s. i advent 

Lone Uldall Jørgensen
2. december kl. 10 

2.s. i advent 
Helene Drejer Lund
11. december kl. 10 

3.s. i advent 
Lone Uldall Jørgensen

18. december kl. 10 
4.s. i advent 

Helene Drejer Lund
24. december kl. 11 

Juleaften (familiegudstjeneste) 
Helene Drejer Lund

24. december kl. 12.30 
Juleaften (familiegudstjeneste) 

Helene Drejer Lund
24. december kl. 14 

Juleaften 
Lone Uldall Jørgensen
24. december kl. 15.30 

Juleaften 
Lone Uldall Jørgensen

25. december kl. 16 
Juledag 

Helene Drejer Lund
26. december kl. 10 

2. juledag 
Lone Uldall Jørgensen

31. december kl. 14 
Nytår 

Lone Uldall Jørgensen
1. januar 

Nytårsdag 
Der henvises til omegnens kirker

8. januar kl. 10 
1.s.e.h.3.k 

Helene Drejer Lund
15. januar kl. 10 

2.s.e.h.3.k 
Lone Uldall Jørgensen

22. januar kl. 10 
3.s.e.h.3.k 

Helene Drejer Lund
29. januar kl. 10 
Sidste s.e.h.3.k 

Lone Uldall Jørgensen
5. februar kl. 10 
Septuagesima 

Lone Uldall Jørgensen
12. februar kl. 10 

Seksagesima 
Helene Drejer Lund

19. februar kl. 10 
Fastelavn 

Lone Uldall Jørgensen
26. februar kl. 10 

1. s. i fasten 
Helene Drejer Lund

5. marts kl. 10 
2. s. i fasten 

Helene Drejer Lund

ville blive et menneske af kød og blod, eller at frel-
seren, Jesus Kristus, skulle fødes i en stald, eller at 
han skulle svøbes og lægges i dyrenes spisetrug. 
Men sådan blev det nu engang og hvilken glædelig 
overraskelse. For det kan være mindst lige så glæde-
ligt at blive overrasket og at noget engang i mellem 
sker uden at nogen på forhånd har opsat en hel 
række af tårnhøje forventninger.

Så måske er det i år, at vi skal give os selv en 
udfordring?

Vi kender nok alle 1… 2… 3… Stilleleg og har nok 
også leget den dengang vi var børn. Men i år er den 
lille børneleg ændret en lille smule og fra 1… 2… 
3… NU af, skal vi prøve at læne os tilbage og ikke 
forvente noget og lade os overraske med den selv 
samme overraskelsens glæde, som var ved julenat 
for 2022 år siden.
Glædelig Jul!

Helene Drejer Lund

Juletid er også forventningernes tid. Forventningen 
om en god jul. Forventningen om, at flæskestegens 
flæskesvær bliver akkurat så sprøde, som de skal 
være. Forventninger til gaverne under træet. 
Forventninger om hvilke julesalmer, der skal syn-
ges. Ja, og ikke mindst forventninger til vejret. 

Vi kan nok forestille os, at der også for 2022 år 
siden var store forventninger. Forventningen om, 
at det da måtte være muligt at finde et herberg med 
plads til en højgravid og forventningen om at Guds 
søn, da måtte kunne få en vugge at ligge i.

Nu er det jo ikke nødvendigvis en dårlig ting at 
tage del i forventningens glæde, så længe forvent-
ningsglæde ikke bliver til forventningspres og 
julestress!

Der var næppe nogen, der havde forventet, at Gud 

Adresser og 
træffetider:
Sognepræst (KBF): 
Helene Drejer Lund

Præstevej 26, Benløse
Tlf. 29 26 25 39

hedl@km.dk
Træffes efter aftale

Mandag fri

Sognepræst:
Lone Uldall Jørgensen
Benløse By 43, Benløse

Tlf. 23 30 86 89
luj@km.dk

Træffes efter aftale. Fredag fri

Graver:
benloese@ringstedsogn.dk

Tlf. 57 61 11 61, tast 2,
mandag-fredag 10.00-13.00

Kirketjener:
Anne Mette Hansen

Kontor: Benløse By 45
Tlf. 20 56 51 89

benloesekirketjener@gmail.com

Organist:
Lone Svolgaard Jensen

Tlf. 24 23 19 75
lone.bk@mail.dk

Kirkesanger:
Jeanne Grubbe

Henvendelser vedr. kirkegården:
Kirkeværge

Arne Bjerring
Diget 17

Tlf: 51 29 09 49
ebjerring@outlook.dk

Formand for menighedsrådet:
Inger Glerup

Arsenalet 1B, Tlf. 21 20 10 32
glerup.inger@gmail.com

Kasserer:
Jette Mørkedal

Dron. Margrethesvej 9, Ringsted
Tlf. 57 61 07 68

Se også www.benloesekirke.dk

Ansvarshavende red.:
Helene Drejer Lund

Sidste frist for indlevering af stof 
til næste nummer af kirkebladet 

er den 10. januar 2023 til 
Helene Drejer Lund.

December - Januar - Februar · 61.-62. årgang 2022-2023

Torsdag den 26. januar 2023 Kl. 19.
Til vores Nytårssammenkomst får 
vi sædvanen tro besøg af Midtsjæl-
lands spillemandslaug, der under-
holder med glad spillemandsmu-
sik, står for fællessang samt kom-
mer med et par indslag. 

Desuden ser vi frem til at vores 
ene præst Lone Uldall Jørgensen vil 
sige lidt om sine ”Tanker omkring 
årsskiftet”:

Der serveres smørrebrød, så husk 
bestik.

 
Torsdag den 23. februar kl. 19.
Denne aften kommer Marianne 
Christensen og fortæller om sin 
opvækst under overskriften ”Fra 
hestevogn på Lolland til motor-
bølle”.

Marianne er født i 1954 og vokset 
op ude på landet, hvor traktoren 
var et luksusredskab så hestene 
Jens og Lise klarede arbejdet i mar-

ken. Familien flyttede fra gården og 
faderen udlært mekaniker, hvilket 
ændrede livet for forældrene på 
mange måder.

Men hårdt arbejde, dyrkning af 
egne afgrøder og kreativ sans for 
mådehold, lykkedes det at opfostre 
en søskendeflok på fire.

Marianne sugede til sig når de 
gamle fortalte rørende og morsom-
me historier om sjove personlighe-
der på egnen.

Mariannes historie er manges 
historie og hun fortæller med et 
glimt i øjet. Alle kan genkende sig 
selv i fortællingerne og får vækket 
gamle minder til live.

Dørene åbnes 1/2 time før og afte-
nen slutter senest 21.30. Tilmelding 
en uge før til Jonna Pedersen på 
93870217. pris 75 kroner. Husk en 
varm trøje. Tilmelding en uge før til 
Jonna Pedersen tlf. 93870217

NYT FRA PENSIONISTUDVALGET
Pensionistsammenkomster i den nye indergård på Byskovskolen

Præstevej 19, Benløse

1… 2… 3… Stilleleg!

Lørdagsdåb i Benløse kirke
Langt de fleste søn- og helligdage er det muligt at få sit barn døbt ved den 
almindelige gudstjeneste, derudover tilbyder vi i 2023 lørdagsdåb følgen-
de dage:

7. januar
4. februar
4. marts
1. april
13. maj
3. juni

1. juli
5. august
2. september
7. oktober
4. november
2. december

Kontakt en af præsterne for at høre nærmere.

Foto: Herdis Petersen



Nyt fra menighedsrådet

Kommende arrangementer

Kirkelig 
aktivitetskalender 
for Benløse sogn

6. december kl. 19 
Julekoncert i kirken med Betty og 

Peter Arendt

14. december kl. 10 
Sangcafe i Den gamle skole

10. januar kl. 15 
Strikkeklubben mødes i Den gamle 

skole

18. januar kl. 19 
Koncert i kirken med Pedersborg 

Kirkes Ungdomskor

25. januar kl. 10 
Sangcafe i Den gamle skole

26. januar kl. 19 
Pensionistsammenkomst på By-

skovskolen 

7. februar kl. 15 
Strikkeklubben mødes i Den gamle 

skole

22. februar kl. 10 
Sangcafe i Den gamle skole

23. februar kl. 19 
Pensionistsammenkomst på By-

skovskolen 

Kørsel med kirkebil  
til Benløse kirkes gudstjenester og 

arrangementer
Hvis man ikke selv har mulighed 

for at komme til Benløse kirkes 
gudstjenester og øvrige arrange-

menter, annonceret af menighedsrå-
det, kan man ringe efter taxa senest 

dagen før på 57 67 35 35
Man giver selv besked til chauffø-

ren vedr. hjemtransport.
Ordningen gælder for borgere i 

Benløse sogn og i særlige tilfælde 
for borgere, der er flyttet til 

Ringsted by og som har en særlig 
tilknytning til Benløse kirke.

Strikkedamer
Strikkedamerne mødes tirsdag d. 10. januar, tirsdag 
d. 7. februar og tirsdag d. 7. marts til hyggeligt samvær 
med eller uden strikketøj. Du er hjerteligt velkommen, 
også selvom du ikke har været med før.

Vi mødes kl. 15,00-16,30.
På billedet ses begyndelsen til den fine, strikkede 

julekrybbe, som vi er i gang med. Et par søde engle og 
dyr til stalden. Figurerne skal bruges, når vi i kirken 
holder julegudstjenester for de mindste. 

Adventsmusik i Benløse kirke
Tirsdag den 6. december kl. 19 får 
Benløse Kirke besøg af kirkemusi-
kerne Betty og Peter Arendt. Betty 
er klassisk uddannet sanger, og 
Peter er uddannet organist. Siden 
2006 har de boet i Haslev, hvor 
Peter er ansat som organist, og 
Betty er ansat som kirkesanger og 
korleder og meget mere.

I Roskilde Stift vil Betty og Peter 
Arendt blandt andet være kendt 
som initiativtagere til en lang række 
musikalske besøg fra både Asien, 
Afrika og Latinamerika. I 2022 har 
stiftet haft musikalsk besøg fra 
eksotiske Madagaskar. Så advents-
koncerten i Benløse Kirke kommer 
til at indeholde musik fra fjerne 
himmelstrøg

Men programmet kommer også 
til at indeholde helt traditionel 
dansk advents- og julemusik, lige-
som vi skal synge et par adventsti-
dens mest elskede salmer. Og så 
skal vi også lytte til musik spillet på 
Benløse Kirkes fine orgel.

Koncerten begynder kl. 19:00 og 
varer en times tid. Der er gratis 
adgang.

Fastelavn i Benløse kirke
Søndag den 19. februar kl. 10.00 inviterer Benløse 
kirke til fastelavns-gudstjeneste! Det bliver en børne-
venlig gudstjeneste og både børn og voksne må gerne 
være udklædt. 

Efter gudstjenesten går vi over i FDFhuset, hvor vi 
slår katten af tønden i haven og bagefter spiser vi faste-
lavnsboller inde i varmen!

Alle er velkomne!

Koncert i 
Benløse kirke
Pedersborg Kirkes Ungdomskor 
synger onsdag den 18. januar kl. 19 
i Benløse Kirke.
Programmet vil være en afveksling 
mellem korsang og fællessang med 
menigheden.

Koret består af ca. 15 unge men-
nesker mellem 15 og 25 år. Reper-
toiret er meget varieret og både 
klassisk og nyere rytmisk musik. 
Koret har en særlig forkærlighed 
for nyere danske sange, hvoraf en 
del har fundet vej til højskolesang-
bogen.

Koret har en stor koncertvirksom-
hed og planlægger lige nu en kon-
certtur til Paris i påsken 2023.
 

Organist Lone Svoldgaard

Sangcafé
TAK
Den 26. januar 2011 afholdte Benløse 
kirke sangcafe for første gang.  John 
Schou havde meldt sig frivilligt til 
at være med til at stå for den sam-
men med organist Lone Svoldgaard, 
og han har lige siden været en fast 
del af sangcafeen. 

John har besluttet, at hans sidste 
sangcafe bliver onsdag den 14. 
december kl. 10.

Menighedsrådet vil gerne sige 
stor tak til John Schou for hans 
store arbejde med sangcafeen. Han 
har brugt mange timer på at finde 
diverse sange og viser, som folk har 
været glade for at synge. 

Benløse Menighedsråd

Sangcafe
Kom og vær med til en hyggelig formiddag, hvor vi 
synger forskellige sange og salmer. Der er kaffe, brød 
og god stemning.  Alle er velkomne!

Onsdag den 25. januar kl. 10
Onsdag den 22. februar kl. 10

Organist Lone Svoldgaard

Varme i kirkens bygninger
Menighedsrådet følger de nationale 
anbefalinger, og sænker temperatu-
ren i kirke og sognegård hvorfor 
det vil være godt at klæde sig på 
efter forholdene.

Rådet har også drøftet illuminering 
af kirken i adventstiden og følger 
her kommunens beslutning for jule-
belysning. 

Kommende konfirmationer
Datoer for konfirmation i Benløse Kirke 2024, 2025 og 2026

2024
4. maj for centerklasser
5. maj for elever, der indtil som-
merferien har gået i 6. AA
26. april for elever, der indtil 
sommerferien har gået i 6. BA
28. april for elever, der indtil 
sommerferien har gået i 6. BB

2025
10. maj for centerklassen 
Asgårdsskolen
16. maj for BA-klassen
17. maj for AA- klassen
18. maj for BB-klassen

2026
25. april for centerklassen
1. maj for BA-klassen
2. maj for AA-klassen
3. maj for BB-klassen

Menigheds
rådsmøder 
Menighedsrådsmøder for peri-
oden første halvdel af 2023:
12. januar
9. februar
9. marts
13. april
11. maj
8. juni


