Gudstjenester
3. marts kl. 10
Fastelavn
Carina Gosmer Andersen
10. marts kl. 10
1. s. i fasten
Søren Legarth
17. marts kl. 10
2. s. i fasten
Carina Gosmer Andersen
24. marts kl. 10
3. s. i fasten
Carina Gosmer Andersen
31. marts kl.10
Midfaste
Søren Legarth
7. april kl. 10
Mariæ Bebudelsesdag
Carina Gosmer Andersen
14. april kl. 10
Palmesøndag
Søren Legarth
18. april kl. 17
Skærtorsdag
Søren Legarth
19. april kl. 10
Langfredag, liturgisk
Søren Legarth
21. april kl. 10
Påskedag
Carina Gosmer Andersen
22. april kl. 10
2. Påskedag
Carina Gosmer Andersen
28. april kl. 10
1. s. e. påske
Søren Legarth
5. maj kl.10
2. s. e. påske
Majbritt Breinholt Christensen
12. maj kl. 10
3. s. e. påske
Søren Legarth
17. maj kl. 11
Konfirmation
Store Bededag
Søren Legarth
18. maj kl. 10 og 11.30
Konfirmation
Majbritt Breinholt Christensen
19. maj kl. 9.30 og 11
Konfirmation
4. s. e. påske
Søren Legarth
26. maj kl. 10
5. s. e. påske
Majbritt Breinholt Christensen
30. maj kl. 10
Kristi Himmelfartsdag
Majbritt Breinholt Christensen
2. juni kl. 10
6. s. e. påske
Majbritt Breinholt Christensen

Årets konfirmander
5. maj kl. 10
Benjamin Sørensen
17. maj kl. 11
Frederikke Hedegaard Nielsen
Sofie Smedelund
Victoria Kjær Andersen
Freja Nyvang Hansen
Sara Sobol Pedersen
Laura Elisabeth Würtz
Nicolai Niels Buhl
Silas Brask Hansen
Christopher Hedegaard Nielsen
Oliver Victor Urhøj
Emil Peter Würtz
Rasmus Koudal Ferst
18. maj kl. 10
Simon Aaslev Bjørg
Matti Hjort Kilde Krath
Mikkel Thorbjørn Sejer Jensen
Mikkel Mandrup Kjær
Nadia Maria Johansen
Magnus Emil Frederiksen
Andreas Renner Hvidtfeldt
Isabella Martine Vilstrup Krawiec
18. maj kl. 11.30
Kamille Ansager Petersen
Signe Michaelsen Just
Line Bremer Elhegn

Mie Friis Lassen
Emilie Vernø Jørgensen
Laura Billenberg Larsen
Mikkel Dalkær Jørgensen
Mikkel Samsson Hvass Nielsen
Liv Paprika Frausing
19. maj kl.9.30
Mathilde Mejborn Peteren
Emilie Fini Laurent Lund Schneller
Bertil Gallas
Nicolai Cens Christiansen
Victor Rosengren Mathiasen
Patrick Alexander Saxe Andreasen
19. maj kl. 11
Sandra Maribo Larsen
Mette Hjort Larsen
Mikkel Gade
Lucas Møller Faurskov
Daniel Henriksen
Julie Rath
I forbindelse med konfirmationen den
17. maj er der indgået aftale med forældrene om, at hver familie maksmalt
deltager med ti gæster. Den 19. maj
afvikles der to konfirmationer, og her
bliver der reserveret to bænke til hver
familie.
Søren Legarth

To konfirmander fortæller:
Vi mødes hver tirsdag 14.15 i præstegården. Vi siger pænt goddag og sætter os ind i konfirmandstuen.
Der bliver krydset af om vi har været
i kirke og så begynder undervisningen.
Vi lærer om dåben og om hvordan vi
bliver døbt i vand og bliver Guds børn.
Vi lærer om Jesus, biblen og om
betydningen af helligdage.
Vi taler meget om kristendammen
og hvad vi tror på.

Vi lærer om konfirmationen, og om
hvad det betyder. Hvad siger vi ja til,
og hvorfor vi skal konfirmeres.
Efter en times undervisning går vi
over i kirken og synger, beder fadervor
og siger trosbekendelsen,
Så går vi over i præstegården igen og
spiser kage og drikker saftevand.
Kl. 15.30 er vi færdige, siger farvel og
tager hjem. Vi går altid derfra med en
god oplevelse
Freja og Frederikke, konfirmander 2019.

NYT FRA PENSIONISTUDVALGET

Pensionistsammenkomsterne på Byskovskolen, afd. Benløse,
Præstevej 19, Benløse
Torsdag den 28. marts 2019 kl 19.
På vores afslutningsaften får vi besøg af
en meget inspirerende fortæller. Andreas Kristensen er sognepræst i Lynge ved
Sorø. Aftenens foredrag skal handle om
hans flere årige ansættelse i Kirkens
Korshær, hvor han arbejdede med akut
hjemløse i herberget Hillerødgade nr. 62
- 64. Desuden var han leder af § 91 bofællesskaberne. Her oprettede han bl. a.
Husbåden ”FRU PRIP” under boligpuljen ”Skæve boliger til skæve eksistenser”
Om sig selv fortæller Andreas at han
er søn af pastor Eilif Kristensen, der var
præst i Tersløse og senere ved Herlufholm kirke i Næstved. Andreas har
således gået i skole på Herlufsholm kostskole.
Da det er sæsonens sidste aften, bliver
der serveret smørrebrød, så husk bestik.
pris 60 kroner
Tilmelding en uge før til Jonna Pedersen på tlf. 93870217.
Dørene åbnes en halv time før.

Torsdag den 23. maj kl. 10.30
Sommerudflugt til Landbomuseet
på Birkendegård der ligger i nærheden
af Kalundborg. I 1994 startede en gruppe frivillige etableringen af museet, som
officielt åbnede i 1997 og har til huse i
gårdens gamle tyrestald. Der er desuden
et galleri i en tilstødende bygning, hvortil der også er adgang. Vi skal have vores
eftermiddags kaffe på museet.
Turen starter med en smuk tur op
igennem Vestsjælland, hvor vi kan nyde
de friske grønne marker og skove. Første
stop er Smakkerup kro, hvor vi skal
have middagsmad.
Der er afgang fra p pladsen ved Nordcentret kl. 10.30 0g hjemkomst mellem
17.30 og 18.30.
Pris for det hele er 350 kroner.
Tilmelding til Jonna. Vi kører i en bus,
så det er først til mølle princippet, der
gælder.
Else Marie Schou

Foto Peter Klarskov

Benløse kirke

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. 12.00-13.00
Mandag fri
Sognepræst:
Carina Gosmer Andersen
Den gamle Skole, Benløse
Tlf. 57 61 86 89
cga@km.dk
Fra 1. maj:
Sognepræst:
Majbritt B. Christensen
Den gamle Skole, Benløse
Tlf. 57 61 86 89
mbch@km.dk
Træffes bedst
tirsdag til fredag kl. 12.00-13.00
Mandag fri
Graver:
Kamilla Nielsen
Graverkontoret, Benløse By 45
Tlf. 57 61 04 84
benloesegraver@gmail.com
Kirketjener:
Peter Karstenberg
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:
Karin Kjerumgaard
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 15. april 2019
til Søren Legarth.
Tryk: Jannerup A/S, Slagelse

Forårsbebudelser

I dag har været en af vinterens smukkeste dage. Alt
var hvidt i morges, da vi vågnede, sne og rimfrost i
hvert et træ, på hver en gren, om hvert et græsstrå.
Solen skinnede gennem disen, så alt lyste hvidt og
ledte tankerne i retning af mystik og eventyr. Solen
og det hvide landskab gav det lys, vi sådan trænger
til; det lys vi længes efter at få kastet over vores hverdag, der godt kan synes en anelse grå gennem den
danske vinter.
Lyset er i frembrud, og når det spildes over os,
glædes vi, ikke mindst fordi vi ved, at der kun bliver
mere af det de næste måneder. Det lys, som vi ikke
kan leve uden.
Lyset vidner om foråret, der er på vej, det spirer i
haven – de første erantisser og vintergækker har
trodset den kolde jord – alt sammen bebudelser om,
at alt begynder forfra, alt bliver nyt.
En af de forårssange, vi vist alle kender, og som jeg
holder meget af, er Kaj Munks digt om den blå anemone, den indledes sådan:
Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.
Længslen og forventningen bobler i os, når de første
små tegn på forår titter frem, de små forårsbebudere
under hækken, som er tegn på det frembrydende lys
og liv.
Forår handler nemlig om bebudelser. Og ikke kun
jordens bebudelser, som erantisser, vintergækker i
haven og anemoner, der dækker skovbunden. I foråret hører vi nemlig også om himlens bebudelser.
Himlens budbringer hedder Gabriel, og han viser

sig for den unge Maria. Han giver Maria bud om, at
hun skal blive mor til Jesus. Vi er i det gryende forår,
naturen står på spring, og forventningerne er klar til
at fødes. Gud og menneske mødes, og Marias og
hele kristendommens historie begynder for alvor
med denne bebudelse. Det barn, Maria skal føde,
skal leve midt iblandt os, smelte vores kolde og
hårde hjerter og begynde at gøre ting, som ellers kun
Gud kan.
Gud sår spirer af nyt liv og spreder en forvandlende kærlighed over vores verden. Guds søn kommer
ind i en verden, hvor godt og ondt findes side om
side. Hvor kulde og varme, mørke og lys konkurrerer, og hvor had og kærlighed kæmper om magten.
Midt i dette vælger Gud en ung, undseelig pige fra
Nazareth, og han vælger den kærlighed, der udspringer fra det lille barn, som hun skal føde. Gud vælger
kærligheden, hvor afmægtig og skrøbelig den end
måtte være.
Forår handler om bebudelse. Bebudelse af kærligheden selv. Og med forårets bebudelser, både de
jordiske og den himmelske, bliver alting nyt.
Foråret minder os også om muligheden for forandring, mulighed for en ny start på de ting, man synes
skal være anderledes. Hver dag er en ny begyndelse,
og det spirende liv i naturen og kærlighedsbudskabet minder os om det. Det giver os længsel og håb –
og i bedste fald også mod og kræfter til at gøre nyt.
Sidste vers af Kaj Munk smukke digt lyder:
For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den la’r mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Du lille anemone,
hvor er vor skaber stor!
Glædeligt forår!
Carina Gosmer
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Nyt fra menighedsrådet
Konstitueret sognepræst
Hej, mit navn er Carina Gosmer
Andersen og fra d. 1. februar til d. 30.
april 2019 er jeg konstitueret sognepræst
ved Benløse Kirke, mens Majbritt har
studieorlov.
Jeg blev ordineret i Roskilde Domkirke
tilbage i september 2017, og har siden
været i et barselsvikariat i Lynge og

Indsamlinger

Kirkens indsamlinger går i 2019 til
Kirkens Korshær. Midlerne, der
kommer til menighedsplejen, går
til FDF i Benløse.

Vester Broby Kirker samt i et studieorlovsvikariat i Ruds Vedby Kirke.
Privat bor jeg i Rødovre og er gift med
Jakob, og vi har tvillingedrenge, Halfdan
og Viggo, på 3 tre år. Jeg glæder mig til
at være en del af Benløse Kirke her i
foråret og til at møde jer alle.
De bedste hilsner Carina

Kirkekaffe

Efter gudstjenesten den første søndag i hver måned inviterer menighedsrådet på en kop kaffe i våbenhuset, hvor der er mulighed for en

lille snak. Alle er velkomne.
Kirkekaffen er dog ikke nogen del
af gudstjenesten, og man kan sagtens gå til gudstjeneste uden at
drikke kaffe.
Søren Legarth

Kommende arrangementer
Koncert med Breeze of Gospel Sogneaften med Erik Lindsø
i Benløse Kirke
i Den gamle Skole
Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.00
BREEZE OF GOSPEL har
spillet mere end 500 kirkekoncerter.
BREEZE OF GOSPEL leverer en smittende positivitet
og stor spilleglæde. Det
naturlige omdrejningspunkt
er sangerinden Miriam Jul
Rasmussen. Hendes dynamik og udstråling på scenen
er enorm, og når dette sammensættes med de tre velspillende musikere, resulterer det i medrivende og swingende gospelmusik for
alle aldersgrupper.
Alle 4 medlemmer i bandet er hver især kendte
ansigter fra en lang række spændende musikalske
sammenhænge.
BREEZE OF GOSPEL har udgivet to albums, som
kan downloades/streames på diverse musiktjenester.
Miriam Jul Rasmussen er også albumaktuel i eget
navn med albummet ”Tro, Håb & Kærlighed”.
Koncerten vil indeholde en række gospelklassikere i
nye forfriskende arrangementer, samt enkelte af kvartettens egne kompositioner. Et par fællessange og
enkelte små historier om gospelmusikken er med til at
gøre koncerten til en helstøbt oplevelse.
Der er fri entre til koncerten
Venlig hilsen organist Lone Svoldgaard

Sangcafé i Benløse

Der er Sangcafé i Benløse onsdag den 27. marts kl.
10.00 på Den gamle Skole. (v. Benløse kirke)
Den musikalske side står John Schou og organist
Lone Svoldgaard for.
Vi synger fra bl.a. højskolesangbogen, og nu da foråret kommer, skal vi selvfølgelig synge mange forårssange og et par påskesalmer bliver der sikkert også
plads til.
Der vil blive serveret kaffe og morgenbrød, så kom
og vær med til en hyggelig formiddag!
Det er sæsonens sidste sangcafe, som vender tilbage
i september.
Venlig hilsen organist Lone Svoldgaard

Tirsdag den 19. marts kl. 19
Humor som medicin.
Om livsmod, livslyst
og livsglæde

”Det handler om at
ændre mismod til livsmod, og jeg gør det ved
at tage fra de muntre og
give til de skuffede,”
siger Erik Lindsø - forfatter, kulturjournalist
og højskolemand. Der
venter en munter og
livsbekræftende time,
hvor lattermusklerne
bliver rørt, når Erik
Lindsø holder foredrag.
Humor og livsglæde er indholdet, når
Erik Lindsø holder
foredrag.
”Humoren er en elastik af solidaritet og tilgivelse,”
forklarer Erik Lindsø, der i foredraget anvender netop
humoren til at give en kærlig opsang til dem, som han
kalder de langtidsskuffede, bekymringsparate levebrødspessimister – dem, der gør verden til et alvorstungt, livstrættende sted at være.
”Jeg har hørt en af dem sige: ’Hvad hjælper det at
være et hestehoved foran, hvis det går ned ad bakke?’
– Det er sådan et livssyn, vi må vaccinere imod.
Erik Lindsø kommer med vaccinen.
“Humor er det bedste værn mod stress. Med humor
når vi det samme, men for nedsat tempo – vi bliver
langsomme i vendingen, men hurtige i replikken,”
siger Erik Lindsø.
“Vi kan være i dårligt humør eller ikke i humør til
noget, men med humor kommer vi i godt humør. Med
humor kan vi vende mismod til livsmod.”
”Humoren fornyr og forynger vores livssyn.
Humoren gør os finurlige og eventyrlige,” forklarer
Erik Lindsø.
“Med humor får vi overskud til at drage virkeligheden i tvivl. Som Peter Plys siger: ”Folk siger ingenting
er umuligt, men jeg laver ingenting hver dag.”

Forårskoncert i Benløse kirke

Kirkelig
aktivitetskalender
for Benløse sogn

Tirsdag den 2. april kl. 19.30
Ars nova koret, Slagelse, glæder sig til at præsentere
”Romantikken i ord og toner” ved en koncert i Benløse
kirke. Koret vil synge musik af nogle af de mest centrale romantiske komponister fra den danske romantik:
C.E.F. Weyse, N.W. Gade, I.P E. Hartmann, Peter Heise
og P.E. Lange-Müller.
Musikken vil undervejs blive sat ind i en tidsmæssig
sammenhæng og vi vil bl.a. komme rundt om H. C.
Andersen og N.F. S. Grundtvig.
Korets dirigent er Solveig Bjergkvist, som er ansat
som organist i Pedersborg kirke ved Sorø.
Organist Lone Svoldgaard

Skærtorsdag den 18. april

Aftensang

Forårstur til Samsø

Pris for deltagelse vil være kr.
350,- pr. prs. (eksklusive drikkevarer).
Der kan max. tilmeldes 2 prs.
Tilmelding foretages i perioden 1.
– 30. april, på alle hverdage efter kl.
15.00 til Svend Åge Jørgensen på
tlf. 40 82 74 85, efter først til mølle
princippet. Der kan max deltage 50
prs.
Når tilmelding er accepteret skal
der straks overføres kr. 350,- pr.
prs. til konto : 2520 2551281186
Da der skal være bryllup i kirken
den 1. juni, henstiller vi til, at man
parkerer på præstegårdens parkeringsplads, Præstevej 26
Svend Åge Jørgensen

Vi begynder med gudstjeneste kl.
17. Derefter vil der være indvielse
af det nye område, der er lagt til
kirkegården. Til sidst spiser vi lam
sammen på Den gamle Skole
Tilmelding til spisning er nødvendig. Det sker til Lillian Jonesen

Menighedsrådet byder velkommen
den 1. juni 2019.
Turen starter fra Den Gamle Skole i
Benløse kl. 07.15, hvor vi med
Egons Rejser via Kalundborg sejler
til skønne Samsø. Ombord på færgen bydes på morgenmad således

tlf. 24 84 63 23 senest den 11. april.
Pris for at spise er 50 kr. Der afregnes i forbindelse med arrangementet.
Søren Legarth

til forårstur rundt på Samsø lørdag
at vi mætte og udhvilede er klar til
en dejlig rundtur på øen.
Vi skal besøge Kirker, gårdbutikker, små hyggelige landsbyer, samt
nyde det dejlige landskab, omgivet
af pragtfulde strande.
Midt på dagen skal der nydes en
lækker frokost på en af Samsø´s
anerkendte restauranter.
Der vil på hele turen være lokal
guide med, således at vi bliver godt
orienteret om livet og seværdighederne på øen.
Vi er tilbage i Benløse kl. ca. 20.15

Babysalmesang

Sommerfest i
præstegården

Fredag den 21. juni kl. 18.00
I år får vi besøg af sognepræst Eva
Melhof.
Engang havde Eva to øjne der
kunne se…
Engang havde Eva to raske ben at
gå på…
Det har hun ikke mere.
Blindhed og ulykke satte en stopper for begge dele.
Er livet så slut?
Nej, heldigvis ikke, men tilværelsen skal nu leves på helt nye og
ændrede vilkår.
Eva vil fortælle om, hvordan det
opleves at være blind og hvordan
man klarer dagligdagen uden at
kunne se. Hun vil også fortælle om
hvordan hun klarer præstegerningen, når synet er væk.
Eva er på 27. år præst ved Snesere
kirke, som ligger mellem Præstø og
Næstved. Hun blev blind i januar
2003 og mistede sit ene ben halvan-

I år er der igen aftensang. Vi begynder i kirken og mødes derefter, alt
efter hvad vejret byder, i Den gamle
Skole eller i den lille have ved siden
af til en forfriskning. Vi begynder
den 22. maj kl. 19.00
Søren Legarth

det år efter at hun var blevet blind.
Eva vil også komme ind på, hvordan man holder modet oppe, når
livet byder på en livssang med så
mange toner i mol.
Beretningen om hendes liv er
levende, optimistisk og fyldt med
humor. For der er stadig meget at
leve for, fastslår hun med et smil
Vi begynder med spisning. Øl
vand og vin kan købes på stedet,
eller man kan selv medbringe. Der
er tilmeldingsfrist til Søren Legarth
i præstegården eller på tlf. 57 61 06
60 senest den 11. juni. Der er
begrænset deltagerplads, og det
bliver efter ”først til mølle”. Pris for
at deltage er 50 kr. Vi afregner på
selve aftenen. Alle er velkomne
Søren Legarth

Babysalmesang er et tilbud til
mødre og fædre på barselsorlov.
Det henvender sig til spædbørn fra
ca. 3 til 12 mdr.
Det kræver ingen forudsætninger
at være med kun lyst til at opleve
musik og rytme sammen med din
baby. Det er ikke vigtigt at man
”kan synge” for at være med, vi
lærer sangene undervejs og hver
synger med sit næb.
Vi danser, vandrer eller vugger
med babyerne til sang og musik.
Kom med din baby og tag et
tæppe med til at sidde på. Vi slutter
af med at drikke en kop kaffe/te.
Vi starter torsdag den 23. maj kl.
10 og mødes 6. juni, 13. juni, 20,
juni og 27. juni.
Tilmelding er nødvendig. Det er
gratis at deltage.
Tilmelding til organist Lone
Svoldgård. Send en sms til 24 23 19
75 eller mail: lone.bk@mail.dk
Venlig hilsen organist
Lone Svoldgaard

5. marts kl. 19.00
Gospelkoncert i Kirken
6. marts kl. 10.00
Gudstjeneste på Vesterled
13. marts kl. 10,00
Minikirke i kirken
19. marts kl. 19.00
Sogneaften i Den gamle Skole
27. marts kl. 10.00
Sangcafe på Den gamle Skole
28. marts kl.19,00
Pensionistsammenkomst på
Byskovskolen
2. april kl. 19.30
Koncert i kirken
3. april kl. 10.00
Gudstjeneste på Vesterled
10. april kl. 10,00
Minikirke i kirken
18. april kl. 17.00
Gudstjeneste i kirken med efterfølgende samvær med spisning på
Den gamle Skole
1. maj kl. 10.00
Gudstjeneste på Vesterled
22. maj kl. 19.00
Aftensang i kirken
23. maj kl. 10.00
Babysalmesang i Den gamle Skole
23. maj kl.10.30
Pensionistudflugt
29. maj kl. 10,00
Minikirke i kirken
6. juni kl. 10.00
Babysalmesang i Den gamle Skole
13. juni kl. 10.00
Babysalmesang i Den gamle Skole
20 juni kl. 10.00
Babysalmesang i Den gamle Skole
27. juni kl. 10.00
Babysalmesang i Den gamle Skole

Minikirke i
Benløse kirke

Vi mødes i kirken kl. 10, hvor vi synger,
danser og leger. Bagefter går vi over på
Den gamle Skole, hvor vi hygger med
boller og saft.
Der er minikirke på følgende dage:
Onsdag den 13. marts, onsdag den 10.
april og onsdag den 29 maj.
Tilmelding senest dagen før kl. 10 på
sms til 24 23 19 75
Venlig hilsen organist
Lone Svoldgaard

