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Benløse kirke
Gudstjenester

3. oktober kl. 10 
18. s. e. trin 

Søren Legarth

10. oktober kl. 9.00  
(bemærk klokkeslættet) 

19. s. e. trin 
Peter Borring Sørensen

17. oktober kl. 10  
20.. s. e. trin 

Søren Legarth

24. oktober kl. 10 
21. s. e. trin 

Lone Uldall Jørgensen

31. oktober kl. 10 
22. s. e. trin 

Lone Uldall Jørgensen

7. november kl. 10 
Alle helgens gudstjeneste 

Lone Uldall Jørgensen
kl. 16.00  

Alle helgens gudstjeneste 
Søren Legarth

14. november kl. 10 
24. s. e. trin 

Søren Legarth

21. november kl. 10 
Sidste s. i kirkeåret  

Lone Uldall Jørgensen

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

Søren Legarth

Kommende arrangementer

Vi står nu ved et punkt, hvor vi må begynde for-
fra. Det er med stor glæde, at vi igen kan holde 
gudstjenester, dåb, konfirmationer, bryllupper og 
begravelser under normale forhold, ligesom vi også 
kan mødes til sangcafe, udflugter og sogneaftener.  
Men tingene skal langsomt løbes i gang, og der vil 
gå tid, inden vi igen har ”normale forhold”.

Menighedsrådet har under nedlukningen ansat ny 
kirkesanger, og der sker også ting på kirkegården. 
På det sidste er mødeaktiviteter endelig ved at være 
normaliserede.

Set i historiens store perspektiv har kirkerne tidli-
gere været udfordret. Lige gyldigt hvad der sker, så 
lader evangeliet sig heldigvis ikke kue. Selv om alt 
kan gå til grunde, så kan kirkens glædelige budskab 
aldrig nogensinde slås ihjel. Som Kristus påskemor-
gen stod ud af sin grav, sådan vil evangeliet også 
blive ved med at blive vakt til live. Indtil nu har 
evangeliet talt til os i to tusind år. Det har ingen 
udløbsdato. Det holder for altid.

Søren Legarth

Kirkebladet tilbage
Lillejuleaften blev der givet besked til samtlige 
sogne, at julegudstjenesterne uden varsel skulle 
aflyses.

Corona betød efterfølgende, at alt blev lukket ned. 
Slut med gudstjenester, slut med almindelig konfir-
mandundervisning, slut med sogneaftenener, slut 
med koncerter og alle øvrige kirkelige aktiviteter. 
Det vanskeligste var bisættelser og begravelser, 
hvor vi dog havde tilladelse til at samles med sek-
sten personer. Det lille antal indebar, at det blev 
nødvendigt at afvise pårørende.

Både på det private plan og i det offentlige rum 
blev vi pludselig vænnet fra at mødes. 

Vi sprittede af og lukkede ned. Senere blev der for 
kirken åbnet lidt op for meget korte handlinger og 
små gudstjenester uden fællessang. Det blev nem-
mere at døbe de mange børn, der var kommet til.

I en periode, hvor det ikke har været muligt at 
samles og at planlægge aktiviteter, har det heller 
ikke givet mening at udgive et kirkeblad. 

Adresser og 
træffetider:

Sognepræst:
(Kirkebogsfører og

begravelsesmyndighed)
Søren Legarth

Præstevejen 26, Benløse
Tlf. 57 61 06 60

svl@km.dk
Træffes bedst

tirsdag til fredag kl. 11.00-12.00
Mandag fri

Sognepræst:
Lone Uldall Jørgensen
Benløse By 43, Benløse

Tlf. 23 30 86 89
luj@km.dk

Træffes efter aftale. Fredag fri

Graver:
Gartnerformand
Ninett Gulddal

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

Thyrasvej 9, Tlf. 57 61 41 48
glerup.inger@gmail.com

Kasserer:
Jette Mørkedal

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

Se også www.benloesekirke.dk

Ansvarshavende red.:
Søren Legarth

Sidste frist for indlevering af
stof til næste nummer af

kirkebladet er den 9. oktober 
2021 til Søren Legarth.
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Vejledning
Ved fødsel
En fødsel registres på baggrund 
af jordemoderens anmeldelse. 
Forældre, der ikke er gift, og som 
ønsker fælles forældremyn-
dighed, anmelder fødslen på 
www.borger.dk, hvor omsorgs- 
og ansvarserklæringen afgives 
digitalt, såfremt begge forældre 
har en digital signatur. Hvis ikke 
begge forældre har digital signa-
tur, sendes blanketten, der findes 
på www.personregistrering.dk, 
på papir til Præstegården, 
Præstevej 26, senest 1 måned efter 
fødslen.

Navngivning og navneændring
Navngivning og navneændring, 
også i forbindelse med bryllup, 
kan anmeldes på www.borger.dk 
eller på blanket udskrevet fra 
www.personregistrering.dk eller 
ved henvendelse i præstegården.
Ved dødsfald
Anmeldelse af dødsfald sker også 
på www.borger.dk,  dog først efter 
at man har truffet aftale med den 
præst, som skal forestå begrav-
elseshandlingen om dato og klok-
keslæt.
Attester
Attester kan bestilles digitalt på 
www.personregistrering.dk  eller 
ved henvendelse i præstegården.

Torsdag den 28. oktober kl 19 
Vi får besøg af Heine, der under-
holder med sang og musik. Masser 
af hit, der spænder bredt fra go’ 
gammel 70’er - 80’er - 90’er musik 
som fra John Mogensen, Thomas 
Helmig, Kim Larsen og Shubidua, 
til Abba, Elvis, Toto og Bruce 
Springsteen.

Torsdag den 25. november kl. 19
Denne aften er det Peer Faurskov 
der underholder. Han har i mange 
år været rejseleder til mange lande. 

Overskriften på foredraget er 
”Mine eventyr” så det er et kik ind 
i mange oplevelser gennem et langt 
liv. 

Vi er i den Nye Indergård på 
Byskovskolen afd. Benløse. Dørene 
åbnes ½ time før og vi slutter kl 
21.30. I oktober serveres der smør-
rebrød, så husk bestik. Pris 75 kro-
ner.
Tilmelding en uge før til Jonna 
Pedersen 93870217.

NYT FRA PENSIONISTUDVALGET
Pensionistsammenkomster i den nye indergård på Byskovskolen

Præstevej 19, Benløse

Sangcafé i Benløse
Onsdag den 6. oktober og onsdag 
den 10. november kl. 10.00!
Der er sangcafe på Den Gamle 
skole (v. Benløse kirke) 

Den musikalske side står John 
Schou og organist Lone Svoldgaard 
for.

Vi synger mange forskellige 
sange fra bl.a. højskolesangbogen 
og den danske salmebog.

Men også andre, både kendte og 

ukendte sange og viser. 
Der vil blive serveret kaffe og 

morgenbrød.
Kom og vær med til en hyggelig 

formiddag!



Benløses nye præst
Jeg hedder Lone Uldall Jørgensen, 
jeg er 56 år, og født og opvokset i 
sønderjyske Løgumkloster.

Jeg har været præst nu i ca. 30 år 
– de sidste 8 år ved Sct. Peders 
Kirke i Slagelse og fra december 
2020 har jeg været ansat som præst 
her i Benløse.

Corona situationen har jo gjort, at 
det blev en lidt anderledes start for 
en ny præst. Men på trods af det så 
har jeg allerede mødt en del menne-
sker ved gudstjenester og kirkelige 
handlinger her i sognet. Jeg har oså 
haft den glæde at møde både kon-
firmander og minikonfirmander. I 
skrivende stund er kirkens are-
alkrav og afstandskrav bortfaldet, 
så jeg glæder mig til, at vi igen kan 
gå en tid i møde, hvor vi i fælless-
kab kan tage del i det kirkelige liv 

uden hele tiden at skulle tænke i de 
begrænsninger som Corona restrik-
tionerne har givet.

Jeg glæder mig til fortsat at møde 
mennesker i alle aldre her i Benløse 
Sogn og sammen med menigheds-
rådet, min kollega Søren Legarth og 
de øvrige ansatte her ved kirken at 
videreføre og videreudvikle det 
gode kirkelige arbejde som er i 
gang her på stedet.

Privat er jeg gift med Jens Elkjær 
Petersen som er Provst i Køge 
Provsti og sognepræst i Borup – 
Kimmerslev og Nørre Dalby, og vi 
bor i Borup Præstegård. Sammen 
har vi to voksne døtre Anne-Sophie 
og Marie-Louise, som begge bor på 
Frederiksberg.

Lone Uldall Jørgensen

Nyt fra menighedsrådet Kommende arrangementer

Kirkelig 
aktivitetskalender 
for Benløse sogn

6. oktober kl.10  
Sangcafe

13. oktober kl. 10  
Gudstjeneste på Vesterled

27. oktober kl. 19 
Sogneaften v. Kurt Frederiksen

28. oktober kl. 19 
Pensionistsammenkomst

3. november kl.10  
Gudstjeneste på Vesterled

10. november kl. 10  
Sangcafe

16. november kl. 19  
Sogneaften ”Udbryderkongen”

25. november kl. 19 
Pensionistsammenkomst

Foto: Herdis Petersen

Rejsen til Nordens ende
Onsdag den 27. oktober kl. 19.00
Sogneaften v. Kurt Frederiksen
Foredraget fortæller om en speciel 
rejse – en tur med en veterantraktor 
og en campingvogn op gennem 
Sverige og Norge til Nordkap og 
hjem igen gennem Finland.

Nogle syntes, det var en tosset 
idé, andre mente, at jeg havde en 
skrue løs. En mente, det skulle for-
bydes, for jeg ville være til gene for 
trafikken – en anden påstod, at 
maskinskader ville gøre det hele 
umuligt. Desuden var det alt for 
langt, jeg ville kede mig forfærde-
ligt og sikkert komme til at for-
tryde.

Ingen af dem fik ret. Jeg traf kun 
glade mennesker, der syntes, at det 

var fantastisk. Det er rigtigt, at jeg 
skabte kø, men det var fordi, så 
mange ville fotografere – og 
maskinskaderne var helt i småting-
safdelingen.

For mig blev det en stor oplev-
else, og mange herhjemme fulgte 
turen gennem radio, tv og på 
Facebook. Denne dag vil jeg komme 
og vise billeder fra turen og fortælle 
om, hvad jeg oplevede på den 5200 
km lange køretur op gennem 
Sverige til Nordkap og tilbage igen 
gennem Finland. 

Jeg gjorde turen alene hen over 
sommeren, og hensigten var dels at 
gøre det, dels at indsamle materiale 
til en bog samt stof til et foredrag 
som altså ledsages af billeder, som 

fortæller om store og små oplevels-
er, om mennesker, jeg mødte, uheld, 
der nær havde stoppet turen, godt 
vejr, dårligt vejr, men først og frem-
mest om alle de gode historier, der 
blev det egentlige resultat af turen.

Foredraget ledsages af billeder fra 
turen, og det varer ca. 2 x 45 min.

Alle Helgens gudstjeneste
Søndag den 7. november i Benløse Kirke
Alle Helgens gudstjeneste med oplæsning af navne på årets døde ved 
gudstjenesterne
Rundt om i landet er det mange 
steder en tradition, at man mindes 
dem, som man har mistet siden sid-
ste Alle Helgen ved at læse deres 
navne højt ved sognets gudstje-
neste på Alle Helgens søndag, som 
altid falder på den første søndag i 
november. 

Det gør vi også her i Benløse 
Kirke. Vi læser navnene på afdøde, 
der var medlemmer af folkekirken, 
bosiddende i Benløse Sogn og som 

er bisat eller begravet her fra 
Benløse Kirke, samt afdøde bosid-
dende udenfor Benløse Sogn, men 
som er bisat eller begravet her fra 
Benløse Kirke.

Vi holder to gudstjenester denne 
dag:

Klokken 10 ved Lone Uldall 
Jørgensen
Klokken 16 ved Søren Legarth

Ved begge gudstjenester vil alle 
navne blive læst op, uanset hvem af 
præsterne, der har forestået bisæt-
telsen eller begravelsen. Kirken har 
indkøbt lys til gravstederne, så man 
efter gudstjenesten kan sætte et 
tændt lys på sine kæres grav eller 
ved mindestenen.

Ny kirkesanger
Kære alle sammen!

Jeg vil gerne begynde med at sige 
tak for den meget varme velkomst, 
jeg har fået i Benløse Kirke!

For dem som endnu ikke har hilst 
på mig, kan jeg fortælle, at jeg hed-
der Jeanne Grubbe og er 41 år. Jeg 
bor i Kværkeby sammen med min 
mand og vores 4 børn.

Jeg er uddannet folkeskolelærer 
fra Haslev Seminarium, og nogle 
vil måske huske mig fra mine år 
som musiklærer på Allindelille 
skole, Søholmskolen samt Ringsted 
Musik- og Kulturskole. Siden min 
studietid har jeg også arbejdet som 
kirkesanger i både Haraldsted, 
Jyllinge og senest Borup. Nu går jeg 
hjemme med vores 2 yngste drenge, 
og det lader sig heldigvis fint kom-
binere med at være kirkesanger i 
Benløse Kirke. Tænk, nu er der i 

skrivende stund allerede gået 4 
måneder, siden jeg blev ansat. Tiden 
flyver som bekendt, når man er i 
godt selskab, og dét er jeg bestemt 
kommet i hos jer. Heldigvis har vi 
nu fået lov at synge sammen igen; 
og det kan tydeligt mærkes, når vi 
mødes i kirken, at det har været en 
længsel hos mange at give salme-
sangen sine velfortjente vinger. 
Måske vi alle sammen i denne coro-
natid er blevet mindet om, hvor 
dyrebart det er at synge sammen – 
ikke mindst i kirken, hvor vi kan 
synge alle de største og tungestve-
jende ord? Jeg tror det, og jeg glæder 
mig fortsat over at dele salmerne 
med jer – både når livet gør godt, 
og når det gør ondt, og når det går 
sin helt jævne gang om søndagen.

Jeanne Grubbe

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 en taxa 

senest dagen før på tlf. 57673535.
Ordningen gælder for borgere i 

Benløse sogn og i særlige tilfælde 
for borgere, der er flyttet til Ringst-
ed by og som har en særlig tilknyt-

ning til Benløse kirke.

Blomsterhave
De seneste år har 
Menighedsrådet arbejdet 
med at udvikle nyt 
gravstensområde – inde-
holdende årstidens staud-
er. Her kan nedsættes 
urner, og det er bestemt, 
at der evt. kan være en 
marksten med påskrift.

Lige nu afventer vi 
endelig prissætning – 
herefter kan salg af 
gravsteder starte.  

M.v.h. 
Kirkegårdsudvalget

Buerne i Lunden 
Der er kommet uønsket 
vækst – af typen Ager 
Padderokke -omkring 
buerne og blomsterhav-
ebedene op mod bøgepur. 
Denne plante bliver 
bekæmpet uden gift ved 
at lave forsøg med hen-
holdsvis gødning, kalk-
ning, brænding, klipning 
eller tildækning af bed 
med sort plastik – i de 
næste 3-5 år.

Nogle blomster bukker 
nok under for den hårde 
bekæmpelse af Ager 
Padderokke, og bedene 
vil derfor muligvis frem-

stå lidt sølle og i dårlig 
stand.

Kirkegårdsudvalget

Foto: Kirsten Hansen

Sogneaften i Den gamle Skole
Tirsdag den 16. november kl. 19

Vi får besøg af forfatter Jan Patrick 
Skaarup, der har skrevet en bog om 
Udbryderkongen Carl August 
Lorentzen, som han er grandnevø af. 

Carl August tilbragte en stor del af 
sit voksenliv bag fængslets murer 
således at kan blot var 5 år i frihed 
sammenlagt. Han døde i Horsens 
Statsfængsel i 1958 62 år gammel.

Han brød ud af institutioner 14 
gange og fik 9 domme. Den ene gang 
forsvandt han fra Horsens 
Statsfængsel via en 18 meter lang 
tunnel, som det havde taget ham 11 
måneder at grave.

Carl August var ikke en helt almin-
delig kriminel. Han var en charmør, 

en gentlemantyv og ikke mindst en 
habil kunstner, der snittede i træ, 
lavede dukker, tegnede, malede olie-
malerier og akvareller, hvoraf mange 
befinder sig i Fængselsmuseet i 
Horsens.

Vi ser frem til et levende og humor-
istisk foredrag, om en meget speciel 
mand, som vi tidligere har måtte 
aflyse pga. Corona restriktioner.

På menighedsrådets vegne
Lillian Jonesen


