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Benløse kirke
Gudstjenester

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

Helene Drejer Lund
12. marts kl. 10 

3. s. i fasten 
Lone Uldall Jørgensen

19. marts kl. 10 
Midfaste 

Helene Drejer Lund
26. marts kl. 10 

Mariæ Bebudelse 
Lone Uldall Jørgensen

2. april kl. 10 
Palmesøndag (familiegudstjeneste) 

Lone Uldall Jørgensen &  
Helene Drejer Lund

6. april kl. 17 
Skærtorsdag 

Lone Uldall Jørgensen
7. april kl. 10 
Langfredag 

Lone Uldall Jørgensen
9. april kl. 10 

Påskedag 
Helene Drejer Lund

10. april kl. 10 
2. påskedag 

Helene Drejer Lund
16. april kl. 10 
1. s. e. påske 

Helene Drejer Lund
23. april kl. 10 
2. s. e. påske 

Helene Drejer Lund
29. april kl. 10 (Konfirmation) 

Lone Uldall Jørgensen
30. april kl. 10 (Konfirmation) 

3. s. e. påske 
Lone Uldall Jørgensen

5. maj kl. 10 & 11.30 (Konfirmation) 
Bededag 

Helene Drejer Lund
7. maj kl. 10 & 11.30 (Konfirmation) 

4. s. e. påske 
Helene Drejer Lund

14. maj kl. 10 
5. s. e. påske 

Lone Uldall Jørgensen
28. maj kl. 10 

Kristi Himmelfart 
Helene Drejer Lund

21. maj kl. 10 
6. s. e. påske 

Helene Drejer Lund
28. maj kl. 10 

Pinsedag 
Lone Uldall Jørgensen

29. maj kl. 10.30 (Friluftsgudstjeneste) 
2. pinsedag 

Flere af provstiets præster
4. juni kl. 10 

Trinitatis søndag 
Lone Uldall Jørgensen

bedre til at nyde øjeblikket. Nyde tiden vi har, for 
den kommer aldrig tilbage til os igen.

Jeg har fundet en lille fortælling som kan minde os 
om dette:

En ung mand står i solen og venter på sin elskede. 
Han er en utålmodig sjæl, han bryder sig ikke om at 
vente, så han nyder hverken solskinnet, foråret eller 
blomsterpragten omkring sig. Irriteret, utålmodig 
og en smule bekymret sætter han sig i skyggen af et 
stort træ og venter. 

Tiden trækker ud. Sådan er det med tiden, den 
kan trække sig i langdrag, men også trække sig sam-
men, så den næsten ingenting fylder. En time er en 
time, men ikke når man venter. Så er det den subjek-
tive tid, der tæller. En time kan snegle sig afsted - 
eller være forbi inden man får set sig om. 

Pludselig står der en lille trold ved siden af man-
den, der sidder i skyggen og venter. Trolden forærer 
manden en trylleknap. Hvis han synes, at tiden går 
for langsomt, skal han blot dreje knappen lidt til 
højre, så kan han springe ventetiden over og lande 
lige der, hvor han ønsker at være. 

Den unge mand afprøver straks knappen, og med 
et står hans elskede ved siden af ham, og det er jo 
meget fint. Hvorfor ikke springe frem til brylluppet? -  
tænker manden og drejer knappen en gang til. Gid 
at vi allerede var gift, og allerede var flyttet ind i vores 
nye hus, som allerede var betalt, og gid at vores børn var 
så store, at de ikke mere var til besvær..... Han ønsker 
det alt sammen og drejer trylleknappen en tak til 
højre og en til....                     fortsættes på næsste side

”Tiden er noget mærkeligt noget, jeg har aldrig helt for-
stået, hvad den egentlig er for noget….” 
Sådan kunne man høre Poul Kjøller synge, da jeg 
var barn i 70’erne.

Og det er jo fuldstændigt rigtigt – tiden er noget 
mærkeligt noget. Når man er barn, føles et år som en 
evighed, men når man er voksen, flyver det afsted. 
Og mon ikke de fleste af os har det sådan, at jo ældre 
vi bliver, desto mere travlt har tiden – vi ved sim-
pelthen ikke, hvor den bliver af.

For sjovt nok så synes tiden at bevæge sig med 
forskellige hastigheder. Feriedage har det med bare 
at flyve af sted, hvorimod ventetid…. ja ventetid er 
nok noget af det værste, vi ved. Så snart man venter 
på noget, så føles det, som om uret beslutter sig for 
at gå langsommere, tiden snegler sig afsted. Tænk 
bare på at sidde i en lang kø på en motorvej på vej 
til eller fra ferie – eller at stå i en overfyldt lufthavn 
og vente på et fly, der måske er mange timer forsin-
ket. Det er ikke rart, og slet ikke hvis man er sam-
men med varme, utålmodige og trætte børn.  Vi kan 
have svært ved at få noget godt ud af ventetid. Ofte 
sidder vi med følelsen af, at ventetid er tid, der bare 
skal slås ihjel.

Og det er jo egentlig et pudsigt udtryk – det her 
med at slå tiden ihjel. For det øjeblik du befinder dig 
i lige nu, det kommer jo aldrig mere tilbage. Aldrig 
nogensinde. Så måske vi skulle øve os i at blive lidt 
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Sognepræst (KBF): 
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Præstevej 26, Benløse
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Sidste frist for indlevering af stof 
til næste nummer af kirkebladet 

er den 10. april 2023 til 
Helene Drejer Lund.

Marts - April - Maj · 62. årgang 2023

Torsdag den 30. marts kl. 19.
Til vores afslutningsaften, kan vi 
glæde os til professionel underhold-

ning med sang og musik. Denne 
gang kommer Tatiana Kisselova 
Gudnæs. Hun er uddannet ved 
musikakademiet i Vlademir, Rus-
land som pianist og operasanger og 
har været korleder for flere kor.

Hun kom til Danmark i 1995, blev 
gift og har to sønner.

Og så har hun optrådt flere steder 
i Europa. På programmet er der 
arier og sange fra kendte og elskede 
operaer, operetter og musicals - alt 
fremført med sprudlende humor. 

Torsdag den 25. maj kl. ca. 10
Udflugt med afgang fra Nordcen-
tret. Program følger.

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.

NYT FRA PENSIONISTUDVALGET
Pensionistsammenkomster i den nye indergård på Byskovskolen

Præstevej 19, Benløse

Alting har en tid

Konfirmander 2023
29. april kl. 10.00 konfirmeres:
Anders Veggerby Hansen
Annasofie Wenbo Zha Sløk Hansen
Bastian Veggerby Hansen
Christian Holm Capella Christiansen
Freja Nørgaard Johansen
Ida Ousted Roesgarth
Line Christine Pedersen

30. april kl. 10.00 konfirmeres:
Emilie With Johansen
Frida Danskov Jørgensen
Iluna Meyrem Lønborg Øzdemir
Mads Ulstrup
Maja Bahl Barnkob
Mikkel Stub Rømer
Naya Louise Rasmussen
Smilla Vernø Jørgensen
Sofie Tinyiko Magnificent Pedersen
Sophia Vium Yerst

5. maj kl. 10.00 konfirmeres:
Caroline Buchna Daugaard
Clara Victoria Gustavsen
Noah Hagelskjær Rask Johansen
Rasmus Wellemberg

Sofus Jensen
Vilads Meinert

5. maj kl. 11.30 konfirmeres:
Alexander Borg Pinholt Christiansen
Asta Pihl Christensen
Emma Brun Andersen
Klara Halling Aahøj
Malthe Pihl Christensen
Oliver Halling Aahøj

7. maj kl. 10.00 konfirmeres:
Anna Emilie Bøndergaard
Elias Erik Bolø Sørensen
Ida Jacobsen
Mathis Keinicke Espeset
Mikkeline Lemvig Lindberg
William Arne Bahn Hjorth

7. maj kl. 11.30 konfirmeres:
Frederik Victor Tornager Nielsen
Freja Vind Hasseris
Marco Pedersen
Matti Pedersen
Nikoline Brøndum Andersen
Sander Hjort Kilde Krath

Minikonfirmander
Fra d. 8. til d. 12. maj tilbyder vi alle 
elever, der går i 3. klasse og som er 
bosiddende i Benløse Sogn eller går i 
skole i Benløse at blive minikonfir-
mander.

Vi mødes hver dag et par timer, når 
børnene får fri fra skole. 

Vi er både i kirken og i Den gamle 
Skole.

Når man er minikonfirmand, lærer 
man kirken bedre at kende. Vi skal op 
i tårnet, vi skal rundt på kirkegården, 

vi skal lære Fadervor og høre bibelhi-
storie. Vi skal spise, synge, og lege. Vi 
skal også være kreative. 

Man behøver ikke at være døbt for 
at være minikonfirmand, og det er 
heller ikke en forudsætning for at 
blive konfirmeret senere, at man har 
deltaget i minikonfirmandforløb.

Vi sender mere information ud 
senere, men vil man gerne tilmelde 
sig allerede nu, så kan det ske via 
SMS eller e-mail til sognepræst Lone 
Uldall Jørgensen 23 30 86 89, LUJ@
km.dk



Nyt fra menighedsrådet

Kommende arrangementer

Kirkelig 
aktivitetskalender 
for Benløse sogn

7. marts kl. 15 
Strikkeklubben mødes i  

Den gamle skole
15. marts kl. 19 

Sogneaften i Den gamle skole
29. marts kl. 10 

Sangcafé i Den gamle skole
30. marts kl. 19 

Pensionistsammenkomst på 
Byskovskolen 

(Tilmelding nødvendig)
2.-10. april 

Påskeløb for hele familien  
på kirkegården
6. april kl. 17 

Skærtorsdagsspisning i  
Den gamle skole

Starter med gudstjeneste i kirken 
(Tilmelding nødvendig)

8.-12. maj 
Minikonfirmander 

(Tilmelding nødvendig)
25. maj kl. ca. 10 

Udflugt for pensionistforeningen
29. maj kl. 10.30 

Friluftsgudstjeneste  
i Kærehave Skov

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.

Feltpræst i  
verdens brændpunkter!
Sogneaften
Den 15. marts kl. 19.00 er der foredragsaften med tidli-
gere feltpræst ved Den kongelig Livgarde og provst i 
Stege/Vordingborg (og tidligere hjælpepræst i Benløse) 
Jesper Larsen Svendsen.

Kom og hør om, hvad det vil sige at være feltpræst 
for danske soldater hjemme på kasernerne og for dan-
ske styrker, der er udsendt i verdens brændpunkter.

Foredraget vil handle op at være præst i felten for de 
danske soldater i Afghanistan, på Balkan og Baltikum. 
Der gives indsigt i, de opgaver man løser og de livsvil-
kår, man lever under som udsendt. Man får som 
udsendt lov til at erfare det på egen krop under kriser 
og krig.

Vi må jo erkende, at vi lever i tider, hvor krigen er 
kold, men med fare for at den kan blive varm!

Et af de ældste håndværk går desværre aldrig af 
mode!

Skærtorsdag
Skærtorsdag den. 6. april begyn-
der vi med gudstjeneste kl. 17.00 i 
Benløse Kirke. 

Efter gudstjenesten indbyder vi 
til fællesspisning og hyggeligt sam-
vær i Den gamle Skole.

Menuen er lammesteg. 
Tilmelding til Lillian Jonesen på 

tlf. 24846323 (ring eller send en 
SMS) senest onsdag d. 29. marts.

Det koster 100 kr. inklusiv drikke-
varer. Penge betales på selve afte-
nen men kun i kontanter.

Buerne ved 
græsplænen  
mod syd
Hvad er det, der sker ned mod syd 
på kirkegården?

Jo, der er kommet en ukrudtsplante 
– Agerpadderok.

I foråret prøvede vi at give områ-
det kalk, men området stak helt af 
og det øvrige ukrudt i jorden tog 
overhånd.

Agerpadderok er meget svær at 
komme af med igen, når den først 
er kommet indenfor i en have.

Menighedsrådet prøver at be-
kæmpe Agerpadderok med at dæk-
ke jorden til med duge og skærver 
over 2 vækstsæsoner, så planten 
ikke får lys til at leve af og derved 
dør. 

De 2 andre buer har vi valgt at 
fjerne og så græs i jorden, for frem-
rettet at holde ukrudt nede ved at 
slå græs.

Planen er, at der skal genplantes i 
den midterste bue i foråret 2025.

Herdis Petersen
Formand for ”Det Stående Udvalgt”

Sangcafe
Kom og vær med til en hyggelig 
formiddag, hvor vi synger forskelli-
ge sange og salmer. Der er kaffe/
brød og god stemning. Alle er vel-
komne!
Onsdag den 29. marts kl. 10.00

Organist Lone Svoldgaard og  
sognepræst Helene Drejer Lund

2. pinsedag
Vi samarbejder med Ringsted Sogn 
og deltager i friluftsgudstjeneste i 
Kærehave Skov 2. pinsedag den 
29. maj kl. 10.30

Vi samles i skovens fineste lys-
ning, hvor vi forhåbentlig både kan 
nyde pinsesolen og skovens grønne 
træer. 

Tag gerne stol/tæppe med, og 
madkurven til frokost i det grønne 
efter gudstjenesten.

Adresse: Kærehave Skov, Østre 
Ringvej 40, 4100 Ringsted

Se også www.kaerehave-skov.dk

Nyt om kirkegården
Udskiftning af hække 
Hvorfor skal der udskiftes hæk-
planter?
 
Buksbomhækkene på Benløse kir-
kegård er ramt af 2 forskellige 
sygdomme (buksbomkvistdød og 
buksbomgrentørre), hvor planterne 
til sidst helt dør.

Vi ved godt, at de seneste år ikke 
har været tilfredsstillende for grav-
stedsejere og at der har været for 
sølle planter eller manglende plan-
ter omkring på jeres gravsteder.

Menighedsrådet har brugt flere år 
på at skaffe penge til at få en råd-
giver til at udfærdige et projekt for 
udskiftning af alle buksbomhække-
ne. Nu er vi kommet så langt med 
projektet, at vi har sendt udbuds-
materialet ud til flere entreprenører 
for afgivelse af pris på opgaven. 
Tilbuddene bliver afgivet i januar 
2023 og behandlet på menigheds-
rådsmødet i februar, hvorefter der 
skrives kontrakt med den valgte en-
treprenør, der har fået opgaven.

Vi forventer at opgaven starter 
lige efter påske ca. uge 15 og varer 
ca. 3 uger, hvis vejret ikke driller en-
treprenøren for meget. 

Da prisen* pt. er ukendt for os, 
ved vi heller ikke, hvor på kirkegår-
den vi starter og hvor mange grav-
steder vi kan nå i første etape. Vi 
har en forventning om at der bliver 
3 etaper hen over de næste par år.

Menighedsrådet søger hvert år 
om yderligere penge til renovering 
af buksbomhækkene hos provstiet.

Der kommer til at være lidt rodet 
i perioder og af flere omgang på 
kirkegården. Vi håber, at I vil bære 
over med os, så vi kan komme i mål 
med denne meget store opgave og 
så I fremover får nogle meget flotte 
gravsteder, hvor I kan mindes jeres 
afdøde med respekt.
*Red.: Indlægget er skrevet i januar 
2023, dvs. inden tilbuddene er afgivet, 
derfor er priserne ukendte her.

Herdis Petersen
Formand for ”Det Stående Udvalgt”

fortsat fra forsiden
Pludselig er han en gammel mand, der ligger på sit 

dødsleje. Han ser tilbage på sit liv og erkender med et, 
at livet er passeret forbi ham, uden at han har opdaget 
det. Pludselig kan han se, hvor dårligt han har forvaltet 
sit liv. Hvis man springer ventetiden over, og kun 
nyder opfyldelsen af sine drømme, bliver livet tomt. 
Det er ventetiden, der giver livet fylde og kvalitet - lige-
som pauserne i musikken. De skaber luft mellem 
noderne, så musikken ikke ender i et stort rabalder. 

Tiden forhindrer, at alting sker på et og samme tidspunkt, 
tænker manden og skynder sig at dreje trylleknappen i 
modsat retning nemlig til venstre. 

Og pludselig ligger han igen under træet i skyggen 
og venter på sin elskede, som i det samme står lige 
foran ham i solskinnet og smiler. Har du ventet længe?  
- spørger hun.  Næh - siger han, jeg er lige kommet. 

Ja husk at nyd øjeblikket, for alting har en tid.

Alting har en tid,
for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.
En tid til at fødes, en tid til at dø.
En tid til at plante, en tid til at rydde.
En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede.
En tid til at rive ned, en tid til at bygge op.
En tid til at græde, en tid til at le.
En tid til at holde klage, en tid til at danse.
En tid til at sprede sten, en tid til at samle sten.
En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne.
En tid til at opsøge, en tid til at miste.
En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort.
En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen.
En tid til at tie, en tid til at tale.
En tid til at elske, en tid til at hade.
En tid til krig, en tid til fred.
(Prædikerens Bog kap. 3.)

Lone Uldall Jørgensen, Sognepræst 

Palmesøndag og påskeløb 
Palmesøndag for små og store
Palmesøndag indleder påske-
ugen. I år har vi valgt at gudstje-
nesten foregår i børnehøjde. 
Her er gudstjenesten tilrettelagt 
specielt så der er noget for bør-
nene, men alle aldersgrupper 
kan være med.

Hvorfor hedder det egentlig 
palmesøndag?

Kom og hør historien om 
hvordan Jesus kom ridende til Jerusalem på et æsel. Og 
vi vil også fortælle hvad der senere skete. 

Påskeløb for hele familien ved kirken
Efter børnegudstjenesten palmesøndag er der mulig-
hed for et opgaveløb rundt ved kirken, hvor man 
møder en lille opgave til hver af påskens dage.

Påskeløbet bliver hængende i hele påsken, så hvis 
man ikke når forbi kirken palmesøndag, så er der sta-
dig rig mulighed for at få lidt frisk luft sammen med 
familien og nyde vores skønne kirkegård i påskeferien

Løbet starter ved infotavlerne, der hænger ved låger-
ne ind til kirkegården.

Husk en mobiltelefon, der kan komme på nettet.

Lørdagsdåb
Lørdagsdåb i 2023
4. marts 5. august
1. april 2. september
13. maj 7. oktober
3. juni 4. november
1. juli 2. december Foto: Herdis Petersen


