Benløse kirke

Gudstjenester
1. december kl. 10
1.s i advent
med efterfølgende brunch
Søren Legarth
8. december kl. 10
2.s i advent
Majbritt Breinholt Christensen
15. december kl. 10
3.s i advent
Majbritt Breinholt Christensen
22. december kl. 10
4.s i advent
Søren Legarth
24. december
Juleaften
kl. 11 og 12.30
Familiegudstjeneste
Majbritt Breinholt Christensen
kl. 14 og 15.30
Søren Legarth

Salmer, sange og digtere!
Inden for det sidste halve år har vi
på forskellig vis kunne læse om to af
vore moderne salmedigtere. Vi kender tekster som “De dybeste lag i
mit hjerte”, “Du som ud af intet
skabte” og “Du kom med alt det der
var dig”. I foråret udkom Bogen
“Du kom med alt det der var dig”.
En dejlig bog om digteren Jens
Rosendals liv, som jeg læste med
stor glæde.
I begyndelsen af november blev
en anden digter hædret. Salmer som

Sæt X i kalenderen
Midt i Øresund mellem Danmark
og Sverige ligger ”Øresunds perle”
Hven.
Menighedsrådet er i fuld gang
med at arrangere en tur til den
spændende svenske ø, der har

“Måne og sol”, “Kornet som dør i
jorden” og “Nu går solen sin vej”,
kender rigtig mange. I år går
Kristelig Dagblads pris til digteren
Holger Lissner for hans arbejde med
at forny den danske salmetradition
samt for oversættelse af andre landes salmer til dansk. Begge de to
digtere har været med mange gange,
når vi har haft Sang-Cafè på “Den
Gamle Skole.
John Outzen Schou

meget interessant at byde på, så det
kan godt betale sig at reservere
lørdag den 2. maj 2020
Nærmere følger i næste udgave af
kirkebladet.
Svend Åge Jørgensen.

25. december kl. 10
Juledag
Søren Legarth

26. januar kl. 10
3. e. hellig 3 konger
Majbritt Breinholt Christensen
2. februar kl. 10
Sidste e. hellig 3 konger
Søren Legarth
9. februar kl. 10
Septuagesima
Majbritt Breinholt Christensen
16. februar kl. 10
Seksagesima
Søren Legarth
23. februar kl. 10
Fastelavn
Familiegudstjeneste
Majbritt Breinholt Christensen
1. marts kl. 10
1. i fasten
Søren Legarth

NYT FRA PENSIONISTUDVALGET

Pensionistsammenkomsterne på Byskovskolen, afd. Benløse,
Præstevej 19, Benløse
Torsdag den 30. januar 2020
Vi byder igen i år velkommen til
Midtsjællands spillemandslaug,
som har sammensat et program
med en vekselvirkning af deres festlige spillemandsmusik og fællessang.
I år har vores præst Majbritt
Breinholt Christensen sagt ja til at
deltage. Hun kommer med et indlæg om hendes ”Tanker omkring
årsskiftet”. Vi ser frem til at lytte til
hendes kloge ord endnu engang.
Der serveres smørrebrød denne
aften, så husk bestik.
Torsdag den 27. februar 2020
Denne aften får vi besøg af en spændende dame, der ser det som sin
opgave at holde liv i historien om
jødeforfølgelserne under 2. verdenskrig. Tove Udsholt bruger sin egen
historie, hvor hun var en lille pige,
der blev født det år krigen startede.
Overskriften for foredraget er
”Gemt barn under Holocaust”.

Hendes mor var jøde og blev rådet
til at forlade Danmark i 1943.
Ligesom for mange andre skulle
flugten foregå med fiskekutter fra
Gilleleje.
Tove var kun tre år gammel og af
frygt for at hun ikke kunne forholde
sig i ro, besluttede moderen at tage
imod et tilbud fra en venlig familie
Gilleleje om at tage hende i pleje
indtil hun kunne genforenes med
moderen.
Det er den historie og de konsekvenser det fik for Toves og moderens forhold vi bl.a skal høre om.
I februar får vi lagkage, da vi mindes frk. Motsfeld. Hendes fond er
en del af grundlaget for vores arbejde med at afholde pensionistaftnerne.
Vi er hver gang i Den nye Indergård
og stater kl. 19. Dørene åbnes ½
time før. Prisen er fra januar 2020,
75 kroner pr. aften. Husk tilmelding
til Jonna Pedersen på tlf. 93870217

Organist:
Lone Svolgaard Jensen
Tlf. 24 23 19 75
lone.bk@mail.dk
Kirkesanger:
Karin Kjerumgaard
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 10. januar 2020
til Søren Legarth.
Tryk: Jannerup A/S, Slagelse

Foto Herdis Petersen.

19. januar kl. 10
2. e. hellig 3 konger
Søren Legarth

Sognepræst:
Majbritt B. Christensen
Den gamle Skole, Benløse
Tlf. 23 30 86 89
mbch@km.dk
Træffes bedst
tirsdag til fredag kl. 12.00-13.00
Mandag fri

Kirketjener:
Peter Karstenberg
Kontor, Benløse By 45
Tlf. 20 56 51 89
benloesekirketjener@gmail.com

31. december kl. 14
Nytårsaften
Majbritt Breinholt Christensen

12. januar kl. 10
1. e. hellig 3 konger
Majbritt Breinholt Christensen

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

Graver:
Kamilla Nielsen
Graverkontoret, Benløse By 45
Tlf. 57 61 04 84
benloesegraver@gmail.com

26. december kl. 10
2. juledag
Majbritt Breinholt Christensen

5. januar kl. 10
Hellig 3 Konger søndag
Søren Legarth

Adresser og
træffetider:

Lukas 2,1 – 14

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra
kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius
var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade
sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra
byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som
hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og
slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria,
sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var
dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin
søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i
en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod
Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men
englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder
jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag
er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus,
Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn,
som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var
der sammen med englen en himmelsk hærskare,
som lovpriste Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!

I dag er der ingen grænser for, hvad der kan laves i
filmens verden både teknisk og kunstnerisk. Med
god grund får danske instruktører den ene pris efter
den anden.
Der er også lavet julefilm med barnet i krybben.
Dog lige præcis omkring Jesu fødsel er vor begejstring nok noget mindre, end når vi ellers ser film.
Det kan blive en tynd oplevelse. Lige gyldigt hvem
der spiller med, så passer skuespillerne og sceneriet
ikke på de forestillinger, som vi hver især har. Vores
jul er der nemlig ingen, der skal røre ved.
Selv om mange har skrevet, fortalt og filmet om
Jesu fødsel, og vi i Ny Testamente reelt også har et
andet juleevangelium, så er der intet, der kan måle
sig med Lukas beskrivelse af julens glædelige budskab. Lukas beskrivelse har altid været selve juleevangeliet.
Næsten som en film er det Lukas juleevangelium,
vi ser afspillet for vort indre øje.
Som bekendt hørte videoapparatet ikke til det
udstyr, som Lukas rådede over. Til gengæld havde
han et formidabelt fortælletalent, en sikker sans for
det store drama i den lille verden. Malerisk, men
også målbevidst bevæger han sig fra kejser Augustus
i verdens hovedstad Rom over Syrien over Galilæa,
indtil han fryser billedet fast på en lille ydmyg by
ved navn Betlehem, hvor Maria fødte det lille barn,
der fik navnet Jesus.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forsiden)
Lukas var læge af profession, og han havde sikkert
været med ved mange fødsler. Det er dog ikke den
faglige side af sagen eller de rent praktiske ting
omkring fødslen, der interesserer ham. Vi hører ikke
noget om forløbet; om assistance, vand, håndklæder,
mad, hygiejne, varme og så videre. Ting som vi ville
tænke på.
Lukas indfaldsvinkel er en helt anden. Hans beretning bliver fortalt på en varm og levende måde og
handler om, at Gud griber ind i vores verden, hvor vi i
alle andre sammenhænge ellers er overladt til os selv.
Det er Guds kærlighedserklæring.
Vi tror på, at der både er afsender og modtager, som
manden, der sagde til sin kone: ”Jeg har fået brev fra
min gamle onkel i Jylland”. ”Nå lever han? Det skrev
han ikke noget om.”
Der er altså forudsætninger, der er givne på forhånd.
Lukas julefortælling er en tyk understregning af, at
livets giver og afsender lever i bedste velgående. Det er
så op til os at høre evangeliet, ligesom det også er op til
os at engagere os i det. Vi kan gøre det på mange forskellige måder.
Først og fremmest engagerer vi os i julen ved at lade
den være en fest. Nok kunne vi forestille os noget helt
andet; for eksempel at vi afholdt en rigtig sparrejul,
hvor vi afskaffede alt det, som sætter kolorit på julen.
Vi kunne afskaffe det hele og i fornuftens navn give

alle pengene til de fattige eller måske flygte væk til en
badestrand i sydens sol. Men mon ikke vor egen lille
verden derved nemt kunne blive et glædesløst sted?
Glæden over julen har det nemlig som enhver anden
glæde. Den er altid noget, vi har i fællesskab. Forsøger
vi at beholde glæden for os selv ved at nægte at dele
den med andre; ja da forsvinder den mellem hænderne
på os.
Om det så giver mening at tage del i glæden eller ej,
det er hvert enkelt menneskes eget valg. Men at skille
den traditionelle festivitas omkring julen fra selve juleevangeliet ville være lige så tåbeligt, som den amerikanske turist, der under en rundrejse i Norge sagde:
”Fjern dog alle de fjelde, så man kan se, hvordan landet
i virkeligheden ser ud.”
Med juleevangeliet og med vor fejring af julen fortælles der om Guds virkelighed, om selve Guds kærlighed, der har taget sin plads i en krybbe midt imellem
os mennesker.
Der er derfor grund til at feste.
Med fødslen i Betlehem julenat bringes vi tættere
sammen. Vi har nemlig noget sammen, noget der for
alvor bliver virkelighed, når vi deler det med hinanden: Kærligheden, der som Guds gave er tilsendt os fra
afsenderen direkte fra oven.
Glædelig jul
Søren Legarth

Kommende arrangementer
Husk julekoncerten i
Benløse kirke med
Lasse og Matilde
Onsdag den 4. december
kl. 19.30.
Billetsalg har været, som
omtalt i forrige kirkeblad.

Julehjælp

Der er mulighed for ansøgning om
julehjælp. Ansøgningsskema findes
på kirkens hjemmeside.

Ansøgninger afleveres i præstegården, Præstevej 26 senest den 9.
december.
Søren Legarth

Luciaaften med
kirkens Børneog ungdomskor

Sangcafé i
Den gamle Skole

Torsdag den 12. december kl. 19.00
Vi begynder i kirken med en stemningsfuld gudstjeneste med smukt
luciaoptog. Koret vil synge med,
når vi synger nogle af de gode julesalmer.
Efter gudstjenesten samles vi til
juleknas i Den gamle Skole.
Lone Svoldgaard og
Majbritt Breinholt Christensen.

Fyraftens tur

Menighedsrådet inviterer på fyraftenstur torsdag den
23. januar 2020.
Turen går til Bjernede Rundkirke, hvor vi får en
guidet rundvisning og hører om rundkirkens spændende historie.
Efter besøget kører bussen os til idylliske Gyrstinge
Skovkro, hvor et dejligt måltid mad venter.
Vi kører fra Den gamle Skole i Benløse kl. 17.00 og
forventer at være hjemme kl. ca. 21.30.
Pris for tur og mad kr. 100,- der afregnes kontant i
bussen (drikkevarer for egen regning). Tilmelding
efter først til mølle princippet senest den 7. januar 2020
til Else-Marie Schou tlf. 57616975. (max. 50 prs.)
Svend Aage Jørgensen

Kom og vær med til en hyggelig
formiddag. Vi skal bl.a. synge sange
fra højskolesangbogen, men der
venter også mange andre, både
kendte og ukendte sange. I
december skal vi selvfølgelig synge
en masse dejlige julesange.
Onsdag den 11. december kl. 10.00
Onsdag den 29 januar kl. 10.00
Onsdag den 26. februar kl.10.00
Der vil blive serveret kaffe og brød.
John Schou og Lone Svoldgaard

Gule Ærter

Traditionen tro spiser vi hver vinter
gule ærter i Den gamle skole. Næste
gang bliver den 5. februar 2020.
Vi begynder i kirken kl. 18.

Tilmelding til Lillian Jonesen 24
84 63 23 senest 29. januar.
Deltagerpris er 50 kr. Der afregnes
på aftenen.
Søren Legarth

Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning hos FDF
Søndag 23. februar kl. 10.00
Vi begynder i kirken med en gudstjeneste for hele familien. Kom
gerne udklædt! Kirkens børnekor
medvirker.

Efter gudstjenesten slår vi katten af
tønden hos FDF på den anden side
af gadekæret, og vi slutter af med at
spise fastelavnsboller sammen.
Majbritt Breinholt Christensen

Nye salmebøger på Vesterled
I 2003 udkom den sidste nye salmebog, som vi siden har brugt i kirken.
I forbindelserne med gudstjenesterne på Vesterled har vi været
yderst sparsommelige. Vi valgte at
slide de gamle salmebøger op.
Vi har med andre ord været afskåret fra at bruge mange nye salmer,
som efterhånden er blevet en del
både af den kirkelige og også en
folkelige tradition. Som eksempel
kunne nævnes: ”Du som har tændt
millioner af stjerner” og mange
andre salmer.
Takket være en donation fra
Hanne Marie Motzfeldts Fond har
vi her i efteråret fået et sæt nye salmebøger, som vi glæder os til at tage
i bruge.
Vi, der har vores gang på Vesterled,
siger en stor tak til Hanne Marie
Motzfeldts Fond.
Søren Legarth

der fremkom i forbindelse med
udgivelsen af bogen ”Erindringer
set gennem gadespejlet” og senere,
hvad der er tilkommet i forbindelse
med arv.
Fondens formål er blandt andet at
virke til fremme af og støtte for
lokalhistoriske aktiviteter, fortrinsvis i Ringsted kommune, bevarelse
af minder fra egnens fortid, støtte og
fremme af lokale kulturelle aktiviteter af enhver art samt støtte til primært Ringsted bys og fødesognet
Benløses forskønnelse.
Søren Legarth

Kommende korfirmationer
2020
8. maj for elever, der indtil sommerferien har gået i 6. BA
9. maj for elever, der indtil sommerferien har gået i 6. AA
10 maj for elever, der indtil sommerferien har gået i 6. BB
3. maj for centerklasser

Tirsdag den 2. december kl. 10
(vi holder julegudstjeneste)
Onsdag den 19. februar kl. 10
Mini kirke er et tilbud for børn 1-3
år og deres dagplejere, bedste
forældre og forældre.
Tilmelding til organist Lone
Svoldgaard.
Send en sms til 24 23 19 75 senest
dagen før inden kl. 12

Ældreklubben på
Vesterled

Hanne Marie Motzfeldts Fond
Hanne Marie Motzfeldt var født i
1900 på Pengeskiftegården i Benløse
og døde i 1999. Hun er husket som
en blændende fortæller med en
uovertruffen god hukommelse. Hun
nåede også at udgive to bøger,
”Erindringer – set gennem gadespejlet” og ”Ringsted Børs” med fortællinger fra Ringsted omegn. Trods sin
bopæl i Ringsted glemte Hanne
Marie Motzfeldt aldrig Benløse, hvor
hun i dag ligger begravet.
Hanne Marie Motzfeldts Fond
blev stiftet i 1980. Fondens kapital
bestod ved stiftelsen af den kapital,

Minikirke

2021
30. april for elever, der indtil sommerferien har gået i 6. BA
2. maj for elever, der indtil sommerferien har gået i 6. BB
9. maj for elever, der indtil sommerferien har gået i 6. AA
8. maj for centerklasser

Her er en lille opfordring fra
Ældreklubben
på
Vesterled,
Fredensvej 9. (Det er her de nye
salmebøger skal bruges)
Her mødes ældre borgere fra
Benløse, hver onsdag fra kl. 9 – 15.
Vi får formiddagskaffe, og så er der
forskellige spil, man kan også tage
sit strikketøj med.
En gang om måneden har vi en
kort gudstjeneste, hvor kirkens
organist også glæder os med sit
spil.
Hver måned er der bankospil.
Det vil glæde os, hvis flere havde
lyst til at være med.
Man medbringer selv sin madpakke til frokost.
Der er elevator op til 2. sal, men
du skal være selvhjulpen, da der
ikke er hjælpere.
Hvis du vil vide mere, kan du
ringe til Margrethe Ammersbøll på
tlf. nr. 41 19 13 30.
Anni Kofoed

2022
13. maj for elever, der indtil sommerferien har gået i 6. BA
14. maj for elever, der indtil sommerferien har gået i 6. AA
15 maj for elever, der indtil sommerferien har gået i 6. BB
7. maj for centerklasser

Kirkelig
aktivitetskalender
for Benløse sogn
1. december kl. 10
Efter gudtjenesten brunch
2. december kl. 10
Minikirke begynder i kirken
4. december kl. 10
Gudstjeneste på Vesterled
4. december kl. 19.30
Koncert i kirken
11. december kl. 10
Sangcafé i Den gamle Skole
12. december kl 19
Lucia i kirken
8. januar kl. 10
Gudstjeneste på Vesterled
23. januar 2020 kl. 17
Fyraftenstur til Bjernede kirke
Afgang fra Den gamle Skole
29 januar kl. 10.00
Sangcafé i Den gamle Skole
30. januar 2020 kl. 19
Pensionistsammenkomst på
Byskovskolen
5. februar kl. 10
Gudstjeneste på Vesterled
5. februar kl. 18
Vi spiser ”Gule ærter” på
Den gamle Skole
med indledning i kirken kl 18
19. februar kl. 10
Minikirke begynder i kirken
26. februar kl.10.00
Sangcafé i Den gamle Skole
27. februar 2020 kl. 19
Pensionistsammenkomst på
Byskovskolen

Kirkebil

Kørsel med kirkebil til Benløse kirkes gudstjenester og arrangementer
Hvis man ikke selv har mulighed
for at komme til Benløse kirkes
gudstjenester og øvrige arrangementer, annonceret af menighedsrådet, kan man ringe efter taxa
senest dagen før på 57 67 35 35
Man giver selv besked til chaufføren vedr. hjemtransport.
Ordningen gælder for borgere i
Benløse sogn og i særlige tilfælde
for borgere, der er flyttet til Ringsted
og som har en særlig tilknytning til
Benløse kirke.

