Benløse kirke

Gudstjenester

Fra fuglehus til landsby i Burundi −
kom og hør om Byg1By
Sogneaften onsdag den 19. januar
kl. 19.00 i Den gamle Skole
Byg1By er en frivillig organisation,
der yder udviklingsbistand på en
utraditionel og folkelig måde
Fuglehuse laves i Danmark, hvor
kunstnere, skoler, institutioner og
væresteder maler fuglehusene om
til små kunstværker. Fuglehusene
sælges og pynter i danske haver,
hvor de minder ejeren om, at dansk
udviklingsbistand nytter.
Pengene går ubeskåret til landsbyprojekter i det østafrikanske land
Burundi, hvor Byg1By uddanner
og støtter fattige mennesker, så de
selv kan kæmpe sig ud af fattigdommen- hjælp til selvhjælp.
Byg1By har især fokus på miljørig-

tig landbrugs-produktion, uddannelse og forbedring af befolkningens sundhed.
Søren Ryge har i en fjernsynsudsendelse præsenteret ”Fuglekasser
til Afrika”

Karl Peter Andersen har mange
gode og sjove historie om de kongelige og adelige.
Det er et meget sobert og muntert
foredrag med mange finurlige
historier. Som Karl Peter siger: ”Jeg
skal kunne vende tilbage til ”den
verden”- hvis det engang bliver
aktuelt”

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

Henvendelser vedr. kirkegården:
Kirkeværge
Arne Bjerring
Diget 17
Tlf: 51 29 09 49
ebjerring@outlook.dk

Pensionistsammenkomster i den nye indergård på Byskovskolen
Præstevej 19, Benløse

Torsdag den 24. februar kl. 19.
Denne aften skal vi høre foredrag.
Det er kriminalforfatter og tidligere
fængselsbetjent gennem 37 år, ved
Københavns
fængsler
Tom

Graver:
Gartnerformand
Ninett Gulddal
benloese@ringstedsogn.dk
Tlf. 57 61 11 61, tast 2,
mandag-fredag 10.00-13.00

Kirkesanger:
Jeanne Grubbe

NYT FRA PENSIONISTUDVALGET

Torsdag den 27. januar kl.19.
Vi får besøg af Midtsjællands spillemandslaug, der underholder
med glad spillemandsmusik samt
forestår fællessang ind imellem
numrene.
Desuden får vi besøg af vores nye
sognepræst Lone Uldall Jørgensen,
der vil delagtiggøre os i hendes
”Tanker omkring årsskiftet”

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

En butlers liv bag de lukkede fløjdøre
Sogneaften tirsdag den 8. februar
kl. 19.00 i Den gamle Skole
Traktøren fra Højeruplund- Karl
Peter Andersen -er vokset op på
Grønninggård i Arnøje. Allerede
som 13-årig fik han plads på
Traktørstedet Bøgeskov, hvor han
startede i opvasken. Derfra gik det
de næste 35 år derudaf. Værnepligt
på Kongeskibet Dannebrog, hushovmester på Gavnø Slot, privatchauffør hos kammerherre Fritz
Schur,
hushovmester
for
Kammerdame Irene enkelensgrevinde Wedell til Frijsenborg og
Wedellsborg. butler hos den internationalt kendte forretningsmand
René Sindlev. Og siden 2014 har
han været forpagter af Traktørstedet
Højeruplund.

Adresser og
træffetider:

Foto: Peter Klarskov

5. december kl. 10
2.s. i advent
Lone Uldall Jørgensen
12. december kl. 10
3.s. i advent
Søren Legarth
19. december kl. 10
4.s. i advent
Lone Uldall Jørgensen
24. december kl. 11
Juleaften, Familiegudstjeneste
Lone Uldall Jørgensen
24. december kl. 12.30
Juleaften, Familiegudstjeneste
Lone Uldall Jørgensen
24. december kl. 14
Juleaften
Søren Legarth
24. december kl. 15.30
Juleaften
Søren Legarth
25. december kl. 16
Juledag
Søren Legarth
26. december kl. 10
2. juledag
Lone Uldall Jørgensen
31. december kl. 14
Nytår
Søren Legarth
2. januar kl. 10
Helligtrekonger
Lone Uldall Jørgensen
9. januar kl. 10
1.s.e.h.3 k.
Søren Legarth
16. januar kl. 10
2.s.e.h.3 k.
Søren Legarth
23. januar kl. 10
3.s.e.h.3 k.
Lone Uldall Jørgensen
30. januar kl. 10
4.s.e.h.3 k.
Lone Uldall Jørgensen
6. februar kl. 10
Sidste s.e.h.3 k.
Søren Legarth
13. februar kl. 10
Septuagesima
Lone Uldall Jørgensen
20. februar kl. 10
Seksagesima
Søren Legarth
27. februar kl. 10
Fastelavn
Lone Uldall Jørgensen
6. marts kl. 10
1. s. i fasten
Søren Legarth

Kommende arrangementer

Formand for menighedsrådet:
Inger Glerup
Thyrasvej 9, Tlf. 57 61 41 48
glerup.inger@gmail.com

Thomasen, der kommer og underholder.
Foredraget fører dig ind i livet
bag de høje mure, hvor håndtagene
sidder udvendigt på dørene. Tom
Thomasen er en underholdene
historiefortæller, så vi kan glæde
os.

Kasserer:
Jette Mørkedal
Dron. Margrethesvej 9, Ringsted
Tlf. 57 61 07 68

Dørene åbnes 1/2 time før og vi
slutter kl. 21.30. Pris for underholdning og fortæring er 75 kroner. Til
januar serveres der smørrebrød, så
husk bestik.
Tilmelding en uge før til Jonna
Pedersen tlf. 93870217

Sidste frist for indlevering af
stof til næste nummer af
kirkebladet er den 11. januar
2021 til Søren Legarth.

Se også www.benloesekirke.dk
Ansvarshavende red.:
Søren Legarth

Ved juletid kommer minderne frem. Vi tænker tilbage
– måske til barndommens jul. Til jul findes de gamle
opskrifter frem på mormors vaniljekranse og farmors
brunkager, for erindringen sidder også i sanserne, og
smagen og duften af det gammelkendte sætter os
tilbage i tiden, og pludselig mindes vi det, som en
gang var.
Ved juletid er vi slet ikke så glade for fornyelse,
måske fordi vi netop godt kan lide de minder, der
knytter sig til de ting, som vi kender. Jeg tror de fleste
af os har prøvet, at en bestemt duft eller smag kan
sende os tilbage i tiden, så vi pludselig husker noget,
som vi troede vi havde glemt. Det er fordi vi husker
med kroppen, og smagen og duften af netop de ting,
som vi forbinder med højtiden, har sat sig i vores
krop.
Julen kommer ind i os – helt bogstaveligt, når vi
tager en bid af den småkage, hvis smag har glædet
familien i flere generationer.
Sådan kan det også være, når vi synger; de gamle
julesalmer med de kendte ord og melodier vækker
erindringen i os. Måske kan man lige pludselig mindes sin barndoms jul. Spændingen og forventningen.
Den evne man havde til at glæde sig. Mange ældre
mennesker vil huske en tid, hvor man ikke havde en
brøkdel af den overflod, som mange har i dag. Og det
gjorde måske også, at glæden faktisk blev så meget
større, når man fik lidt ekstra – noget der var lidt ud
over det sædvanlige, noget der gjorde, at man for-

nemmede det særlige og festlige, der knytter sig til
julen.
Noget særligt ved julen er juletræet. Juletræet med
sin pynt – venter på vi får begyndt, aldrig har det
vær’t så kønt, aldrig har det vær’t så grønt. Og fra
selve himlen gled, vist den store stjerne ned.
Ja juletræet er noget helt særligt.
Vi tager hinanden i hænderne og danser om træet,
mens vi synger sammen. En skik som nok stadigvæk
bliver praktiseret i de fleste danske hjem, hvor der
fejres jul.
Men prøv at forestille jer, hvor underligt det måtte
være, hvis man kom fra et sted, hvor man aldrig
havde set et juletræ før – tænk hvor mærkeligt det
måtte se ud, at man tager et grantræ ind i stuen og
hænger pynt på det. For det er jo egentlig en mærkelig skik – tænk at vi fornuftige, voksne danskere
sådan tager et af skovens træer med os ind i stuen her
midt på vinteren.
Skikken med juletræer har ca. et par hundrede år
på bagen – så den er i virkeligheden ikke så gammel.
Der findes faktisk en lille hyggelig fortælling om,
hvordan vi fik grantræet som julens træ, den lyder
sådan her:
Da man for første gang skulle fejre jul i Norden,
sendte Gud fire engle ned for at forberede julen. Det
var Troens, Håbets, Kærlighedens og Glædens
engle. De skulle finde et juletræ, som kunne blive et
fortsættes på næste side
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fortsat fra forsiden
symbol for julens evangelium om verdens frelser, der
blev født af en fattig jomfru, svøbt og lagt i en krybbe.
De fire engle fløj ned gennem den stjernebesatte himmel hen mod de mørke skoves land. De talte sammen.
Troens engel sagde: ”Når jeg skal vælge et juletræ,
skal det være et, som bærer korsets hellige tegn på sine
grene.”
Håbets engel sagde: ”Det træ, jeg vil vælge, må ikke
visne. Det skal stå grønt og levende vinteren igennem,
ligesom et billede på det liv, som dødens vinter ikke
kan overvinde.”
Kærlighedens engel tog til orde: ”Det træ, jeg skal
synes om, må være et tæt træ, som kærlighedsfuldt
breder sine grene ud til værn for alle skovens små
fugle.”
Og glædens engel sagde til sidst: ”Det træ, som I
vælger, vil jeg velsigne sådan, at det bliver en kilde til
glæde for slot og hytte, for rige og fattige, for sunde og
syge, for gamle og unge.”
Og hvilket træ fandt de? De fandt grantræet, det træ,

som bærer korsets tegn på alle sine grene, det træ som
står grønt midt i vinterens sne og kulde, og er et værn
for alle små fugle. De fire engle så på det fine grantræ,
og så gav de hver især gaver til træet.
Troens engel smykkede det med lys på alle dets
grene. De skinnede som stjernerne over Betlehems
mark i den hellige julenat.
Håbets engel satte en stor, klar stjerne i træets top.
Som et billede på den stjerne som ledte de vise mænd
til Jesus.
Kærlighedens engel lagde mange dejlige gaver ved
træets fod, som et billede på den gave Gud gav julenat,
det lille Jesusbarn.
Og glædens engel velsignede julens gran og gav den
dens forunderlige magt til at glæde menneskehjerter
og holde en stille, men mægtig prædiken om julens
under, om det lille Jesus-barn i krybben, som skulle
blive korsets herre, livets fyrste, kærlighedens og glædens konge – ja verdens frelser.
Sådan blev julen i Norden forberedt af Advents 4
engle. Glædelig Jul!
Lone Uldall Jørgensen

Nyt fra menighedsrådet
Præsentation af Benløse sogns menighedsråd
Mit navn er
Connie Jørgensen
jeg er med i
menighedsrådet
på 9. år. Arbejdet i
rådet er spændende og byder på
mange udfordringer, såsom arrangementer, kirkelige
handlinger samt menighedspleje.
I det seneste år har jeg været formand for præstegårdsudvalget.
Connie Jørgensen

Mit navn er Svend
Åge Jørgensen jeg
er med i menighedsrådet på 5. år,
hvor jeg som kontaktperson
og
næstformand primært beskæftiger
mig med personalepleje.
Arbejdet i rådet er spændende og
vidtfavnende og byder på mange
udfordringer i det daglige, kirkelige
handlinger, arrangementer, menighedspleje for blot at nævne nogle.
Svend Åge Jørgensen
Jeg hedder Lillian
Jonesen.
Jeg
arbejder i Ring
sted
Hjemm e
pleje og bruger
der ud over
meget tid i foreningslivet. Det
er min anden periode i Benløse
Menighedsråd, hvor jeg som sidst
sidder i aktivitetsudvalget. Ud over
hvad der foregår i kirken, synes jeg
også det er vigtigt med aktiviteter i
Den Gamle Skole
Lillian Jonesen

Jeg er tilbage i
menighedsrådet
efter en pause på
4 år, hvor jeg i
pausen først hjalp
til med færdiggørelse af kirkegården og senere var
kirkeværge, hvorefter jeg endelig fik
fri til at passe godt på mig selv de
sidste 2 år af min pause.
Nu er jeg i gang med min 3. valgperiode i menighedsrådet for Benløse
Sogn.
Også denne gang er jeg at finde i
”Det stående udvalg” og kaldt i daglig tale ”Kirke og Kirkegårds
udvalget”, hvor jeg er valgt til formand.
Efter en lidt mærkelig opstart i
rådet efter nedlukning pga. corona,
er udvalget nu i gang med at se på
udskiftning af buksbomhækken eller
mangel på samme.
Der venter også en stor koordineringsopgave med terrænregulering
på nordsiden af kirken i denne valgperiode, hvor både provstiet, stiftet
og nationalmuseet skal ind over med
godkendelse, før arbejdet kan igangsættes.
Alt imens dagligdags små som
store opgaver med alle bygningerne
ved kirken skal holdes i stand, så
kirkelivet i Benløse Sogn kan blomstre med aktiviteter til glæde for jer
læsere.
Jeg vil nok også levere lidt billeder
til Kirke Hilsen i denne periode, så
bladet bliver spændende at gennemlæse eller -kigge.
Herdis Petersen

Mit navn er Arne
Bjerring. Jeg flyttede til Benløse
for 7 år siden for
at være tæt på
familie. Jeg har
tidligere siddet i
menighedsråd i
København. Jeg har nu snart siddet i
Benløse kirkes menighedsråd i 5 år.
Jeg blev genvalgt i 2020. Det er spændende at sidde i et menighedsråd.
Der er mange forskelligartede ting
der skal tages stilling til. Jeg har jobbet som kirkeværge og det kan populært sagt siges at være menighedsrådets vicevært. Der er mange forskelligartede opgaver. Tingene skal jo
holdes vedlige, så der er kontakt til
håndværkere, entreprenører mv. Den
sidste store opgave var en kloakrenovering af afløb af regnvand fra området omkring koret og ned til hovedkloakken. Der kan naturligvis spørges, om det er så vigtigt, men det er
det. Hvis forholdene ikke er i orden
forsømmes kirkebygningen og forfalder og så kan der ikke holdes gudstjenester, da der så skal en større renovering i gang, så ja, det er meget vigtigt
at forholdene er i orden både udenfor
kirkebygningen og indenfor, som
også er mit ansvar. De andre bygninger omkring kirken og kirkegården er
også mit ansvar Det er også kirkeværgens ansvar at påse, at alt foregår
ordentligt på kirkegården. Hvis der er
ting der skal bringes i orden kan jeg
rette henvendelse til kirke/kirkegårdsudvalget derom eller omvendt.
Brugerne af kirkegården kan også
rette henvendelse til mig.
Kirken er jo en 800-årig gammel bygning og er ikke vedligeholdelsesfri.
Arne Bjerring

Kommende arrangementer
Børne- og familie Julekoncert med
gudstjenester
jazzorkestret Amazing Grace
Torsdag d. 27. januar kl. 17.00 er
der gudstjeneste for børn og deres
familier i Benløse Kirke.
Efter en kort gudstjeneste går vi
over i Den gamle Skole og spiser
pizza sammen. Vi slutter ca. kl.
18,30.
Det er gratis at være med.
Tilmelding er nødvendig, så vi ved,
hvor mange pizzaer vi skal bestille.
Send en SMS til præsten Lone på
23 30 86 89 senest onsdag d. 26.
januar kl. 12,00 og skriv hvor mange
børn og voksne I kommer.
Fastelavns gudstjeneste søndag d.
27. februar kl. 10,00.
Vi holder fastelavnsgudstjeneste
for hele familien. Kom gerne
udklædt til gudstjenesten, bagefter
går vi over på den anden side af
gadekæret til FDF-huset og slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller.

Tirsdag den 14. december kl. 19.00
i Benløse kirke
Billetter koster 100 kr og sælges:
Søndag den 28. november kl. 11.0012.00 på Den Gamle Skole
Søndag den 5. december kl. 11.0012.00 på Den Gamle Skole
Husk kontanter! Vi modtager ikke
mobilpay.
Orkestret spiller melodier med rod
i den sorte befolknings gospelrytmer og spirituals fra USA´s sydstater, omsat til orkestrets egen spillestil.En koncert med Amazing Grace
er glad, livsbekræftende, rytmisk
musik med solo - og fællessang.
Orkestret består af 6 erfarne jazzmusikere. Siden 1996 har Amazing
Grace afholdt mange hundrede kirkekoncerter over hele landet.
Musikken henvender sig til alle der
holder af swingende jazzmusik.
Organist Lone Svoldgaard

Medvirkende:
Anna Pauline Andersson: Sang
Børge Ehler, Trombone
Verner Thomsen, Klarinet og
Tenorsax:
Marc Davis, Bas
Ole Kock Hansen, Piano
Henrik Lund, Trommer:

Jeg er 75 år, og er
nu begyndt på
min fjerde periode i menighedsrådet.
Med baggrund i
mine oplevelser
de første 12 år, vil
jeg i det nye menighedsråd arbejde
for, at vi fortsat udvikler børne-ungdomsarbejdet, stadig arbejder ud fra
at vi er en folkekirke der tilgodeser
såvel det traditionelle nemlig højmessen, men også i menighedsrådets
arbejde diskuterer, hvordan vi får
mere kirke for pengene.
Ligeledes vil jeg arbejde for, at der
bliver større aktivitet for sognets
beboere i form af studiekredse, tiltag
for enlige, og ældre samt udvikle
ungdomsarbejdet i form af klubaktiviteter o.l.
Inger Glerup

Med venlig hilsen, så har jeg vist
fattet mig i korthed.
Ib Pedersen

Susanne Qwist,
nyvalgt, lærer i 40
år, gift med Søren
Qwist, bosat i
Benløse fra 19691973, og igen fra
2018. Medlem af
Skovbo kommunalbestyrelse i 16 år, formand for Sorø
Gymnastik-efterskole i 10 år og forsat
aktiv i foreningsarbejde.
Som valgt til menighedsrådet er
ordentlighed, åbenhed og imødekommenhed vigtige kriterier for mig.
I kirkegårdsudvalget vil jeg arbejde
for at forsætte og justere den udviklingsplan, der er besluttet og fastholde den gode stand Kirken, Den Gamle
Skole m.v. har.
I Aktivitetsudvalget vil jeg arbejde
for at sognet fortsat er kendt for at
møde mennesker med et bredt udvalg
af gudstjenester og aktiviteter og dermed være et naturligt mødested.
Susanne Qwist

Jeg hedder Ib og
har været medlem af menighedsrådet siden
2016. Jeg arbejder
som timelærer
ved
ZBC
i
Slagelse. Efter en
lang nedlukning i coronaperioden er
det meget vigtigt at få styrket de forskellige aktiviteter, der foregår i
såvel kirken som uden for og specifikt arrangementer, dvs. foredrag,
mindre udflugter og ture, som der i
sognet er interesse og mulighed for
at deltage i.

Mit navn er Kir
sten Olga Hansen.
Jeg blev valgt
ind i Benløse
Menighedsråd d.
6. oktober 2020,
det har jo nok
været en underlig
start, jeg er blevet taget rigtig fint
imod af alle, men Koronaen har jo
haft en del indflydelse på Kirkens liv.
Jeg er valgt ind i Kirke, Kirkegårds
Udvalget, hvor det bl.a. handler om
at passe på vores gamle huse Kirken,
Den Gamle Skole og Graverboligen,
så vores efterkommere også kan få
glæde af dem i fremtiden.
Og så er der Kirkegården, som er
spændende at følge på alle fire årstider, og hvor vi snart kan sælge urnegravstæder i blomsterbedene. Også
aktivitetsudv. er jeg blevet en del af,
hvor det er en glæde at være med til
at arrangere forskellige oplevelser for
borgerne i Sognet.
Jeg er 74 år, gift med Verner, vi har
2 børn, 2 svigerbørn og 7 børnebørn,
som vi har stor glæde af at følge på
deres færden gennem livet.
De sidste 28 år af mit arbejdsliv, var
jeg ansat I Ringsted Kommune, som
hjælper i Udekørende Funktion, hvor
jeg havde gode kollegaer og herlige
borgere i deres eget hjem.
Nu nyder jeg mit Otium i fuld fart.
Kirsten Olga Hansen

Kirkelig
aktivitetskalender
for Benløse sogn
1. december kl. 10
Sangcafe i Den gamle Skole
8. december kl. 10
Gudstjeneste på Vesterled
14. december kl. 19
Julekoncert i kirken

5. januar kl. 10
Gudstjeneste på Vesterled

19. januar kl. 19
Sogneaften i Den gamle Skole med
Karl Peter Andersen
26. januar kl. 10
Sangcafe i Den gamle Skole

27. januar kl. 17
Børne- og familiegudstjeneste ved
Lone Uldall Jørgensen

Sognepræst Lone
Uldall Jørgensen
Født medlem af
menighedsrådet

Sognepræst
Søren Legarth
Født medlem af
menighedsrådet

27. januar kl. 19
Pensionistsammenkomst på
Byskovskolen
2. februar kl. 10
Gudstjeneste på Vesterled

8. februar kl. 19
Sogneaften ”Fra Fuglehus til landsby i Burundi ”
23. februar kl. 10
Sangcafe i Den gamle Skole

24. februar kl. 19
Pensionistsammenkomst på
Byskovskolen

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 by og som har en særlig
tilknytning til Benløse kirke.

