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Benløse kirke
Gudstjenester

5. juni kl. 10
Pinsedag

Søren Legarth

6. juni kl. 10
2. pinsedag

Lone Uldall Jørgensen

12. juni kl. 10
Trinitatis 

Søren Legarth

19. juni kl. 10
1. s. e. trin.

Lone Uldall Jørgensen

26. juni kl. 10
2. s. e. trin.

Lone Uldall Jørgensen

3. juli kl. 10
3. s. e. trin.

Lone Uldall Jørgensen

10. juli kl. 10
4. s. e. trin.

Lone Uldall Jørgensen

17. juli kl. 10
5. s. e. trin.

Lone Uldall Jørgensen

24. juli kl. 10
6. s. e. trin.

Søren Legarth

31. juli kl. 10
7. s. e. trin.

Søren Legarth

7. august kl. 10
8. s. e. trin.

Søren Legarth

14. august kl. 10
9. s. e. trin.

Søren Legarth

21. august kl. 10
10. s. e. trin.

Lone Uldall Jørgensen

28. august kl. 10
11. s. e. trin.

Søren Legarth

pressen, fordi der ikke sker alverden. Men er det 
ikke også rart, at vi indimellem kan slippe for at 
skulle tage stilling til store problemer og store 
spørgsmål? Ja faktisk kan det være ganske sundt 
indimellem at kede sig en smule.

Sommerens grønne frodighed kan få os til at 
tænke over, at Gud har skabt jorden, og at vi som 
mennesker har et ansvar for at give denne dejlige 
jord videre til vores børn og børnebørn, så også de i 
fremtiden må kunne glæde sig over rent vand, ren 
luft og et mangfoldigt dyre og planteliv.

I livets mange hverdage omgås vi vore medmen-
nesker; familie og venner, arbejdskollegaer og nabo-
er – her kan vi tænke over det, som Jesu engang 
sagde; at det, som vi gerne vil have, at andre skal 
gøre mod os, det skal vi også gøre imod dem. Det 
som man også kalder ”Den gyldne regel”.

I hverdagslivet har vi også brug for at tro på Gud, 
så vi ikke synes, at alt bliver gråt i gråt. Helligånden 
er med til at holde vores tro i live, og får os til at se 
mening og sammenhæng i vores tilværelse.

Kirkens farve er i trinitatis tiden grøn, og her når 
vi går ind i juni, da er den danske natur så smuk, 
som den næsten kan blive; grøn og frodig og fuld af 
liv og vækst. 

Trinitatis tiden er en rolig og god tid at vokse i og 
at finde ro i sit liv og i sin hverdag.

God sommer
Lone Uldall Jørgensen

Pinsen står for døren, og vi går nu sommeren i 
møde.

Tiden fra pinse til advent kalder man i kirken for 
Trinitatis tiden. Den indledes i år søndag d. 12. juni, 
som er Trinitatis søndag, og så fortsætter den ellers 
med de mange søndage efter trinitatis, kun afbrudt 
af Allehelgens søndag, indtil vi når 1. søndag i 
advent, som også indleder det nye kirkeår.

Trinitatis betyder tiden for den hellige, treenige 
Gud. Gud er tre i en; Fader, Søn og Helligånd. Gud 
er med andre ord både den, der har skabt os, den 
der har frelst os, og den, der inspirerer os til at tro. 

På denne tid af året er der ikke store, kirkelige 
fester – hverken jul, påske, Kr. Himmelfart eller 
pinse. Derfor kalder man også Trinitatistiden for 
”kirkens hverdage”, og i kirken prædikes der om 
Jesu liv og forkyndelse. 

Men hverdage er nu heller slet ikke så ringe 
endda. Hverdagene er dem, der er flest af i vores liv. 
Livets festdage er vigtige; festdage er mærkedage – 
de dage der for alvor kan mærkes, og som sætter 
mærker i vores liv. Men hvis hver dag var en fest-
dag, så ville vi jo slet ikke kunne nyde dem på 
samme måde. 

Vi går sommeren i møde, denne skønne tid, hvor 
naturen omkring os er så frodig og grøn. Mange ser 
hen til sommerferien, hvor man kan puste ud, og 
nyde lange dage med blanke sider i kalenderen. 
Sommertiden kaldes også for agurketiden især i 
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Vejledning
Ved fødsel
En fødsel registreres 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 begravel-
seshandlingen, om dato og klok-
keslæt.
Attester
Attester kan bestilles digitalt på 
www.personregistrering.dk  eller 
ved henvendelse i præstegården.

Sangcafé – Sådan gør vi det!
En gang for længe siden var der 
nogle mennesker, der spurgte nogle 
andre mennesker, om de ville være 
med til at lave noget med sang og 
musik for nogle andre mennesker i 
Den gamle Skole i Benløse. Disse 
nogle var Benløse Menighedsråd 
og Lone Svolgaard og undertegne-
de. Det tredje nogle, var sangglade 
mennesker i Benløse. Det blev så til 
en masse Sang-Caféer.

Og, hvordan forbereder man sig 
så til en Sang-Café. Det første vi 
gør, når en ny Sang-Café skal forbe-
redes er, at se på de sangønsker, der 
er kommet fra den Sang-Café, vi 
lige har haft. Dernæst kigger vi på 
årstiden. Er der salmer, sange eller 
viser, som vi synes, der skal med? 
Så leder vi i sang-og salmebøger, 
visesamlinger eller hvad vi nu kan 
få fat i af sangtekster og melodier.

Når alt dette er gjort, så synges alt 
igennem, og det endelige sangpro-
gram begynder at tage form. Vi har 
fundet frem til, at et program på 
seksten tekster passer fint ind i et to 

timers formiddagsprogram.
To sange er på forhånd udtaget, 

idet vi altid begynder med sangen 
”Det er godt at se dig” og vi slutter 
med ”Det er så svært, at sige far-
vel”. Tilbage er der så fjorten sange, 
som vi skal finde frem til. Af disse 
er der igen fire til fem tekster, der 
har med kirken at gøre. Tilbage skal 
vi så vælge ni til ti sange fra den 
store mængde af danske sange og 
viser. Så kommer vi til forberedel-
sernes tredje led. Her skal der skri-
ves en tekst til hver af de valgte 
sange. Her fortæller vi gerne lidt 
om forfatteren til sangene. Den 
opgave kan godt tage lidt tid.

Vi er nu nået frem til forberedel-
sernes fjerde led. Her synger vi alle 
sangene godt igennem. Det rigtige 
toneleje findes, og således er vi da 
nået frem til det femte led i forbere-
delse af en Sang-Café.

Det er selve afholdelsen, som fin-
der sted en onsdag i månederne 
september, oktober, november og 
december samt i januar, februar og 

marts. Her viser det 
sig, at alle vore anstren-
gelser indtil nu kun har 
givet os lyst til at fort-
sætte.

At forberede en Sang-
Café er at befinde sig et 
godt sted i tilværelsen.

John Outzen Schou

Trinitatis tid, agurketid, hverdagstid, den grønne tid og skabelsestid

Indsamlinger i Benløse Kirke
På grund af den aktuelle situation går indsamling i kirken til dansk flygt-
ningehjælp Ukraine.



Nyt fra menighedsrådet Kommende arrangementer

Kirkelig 
aktivitetskalender 
for Benløse sogn

8. juni kl. 10.00 
Gudstjeneste på Vesterled

15. juni kl. 17.00 
Fyraftenstur til ZEN-Garden ved 

Stenlille
28. juni kl. 19.00 

Aftensang i kirken

27. juli kl. 19.00 
Aftensang

3. august 
Gudstjeneste på Vesterled

17. august kl. 19.00 
Aftensang i kirken
3. september kl. 8.30 

Udflugt med afgang fra Den gamle 
Skole

Aftensang
I løbet af sommeren mødes vi i kir-
ken til aftensang. Det bliver den 28. 
juni kl. 19.00, den 27. juli kl. 19.00 og 

den 17. august kl. 19.00. Efter aften-
sangen i kirken mødes vi til en lille 
forfriskning på græsplænen ved 

Den gamle Skole. Her plejer vi efter 
ønske at synge et par sange mere. 

Alle er velkomne.

Kirke og samfund i 1000 år Uddrag fra ”Kirke og samfund i 100 år”
Roskilde Stift har en så snørklet 
historie, at vi i 2022 bliver både 100 
år og 1000 år. Fra den sene vikinge-
tid i 1022 omfattede Roskilde Stift 
hele Sjælland med domkirke og 
bispebolig i Roskilde by, men ved 
reformationen i 1536 flyttede 
biskoppen sin bolig til kongens 
København og omdøbte ved samme 
lejlighed stiftet til Sjællands Stift. 
Roskilde Domkirke med kongegra-
ve og domkapitlet lod sig dog ikke 
flytte, så Roskilde forblev langt hen 

ad vejen et kirkeligt centrum på 
Sjælland. I 1922 gjorde væksten i 
hovedstadsområdet det påkrævet at 
udskille København og Nordsjæl-
land som et selvstændigt Køben-
havns Stift. Denne manøvre betød, 
at den resterende del af Sjællands 
Stift igen kunne hedde Roskilde 
Stift, og at biskoppen igen kunne 
tage bolig i domkirkebyen. På den 
måde genopstod Roskilde Stift og er 
nu både 100 og 1000 år på samme 
tid. Det er festligt at blive 100 år, 

men svimlen-
de at runde 
1000! Så selv-
følgelig er det 
tusindåret, vi 
vil fejre – og 
det gør vi 
under over-
skriften ”Kirke 
og samfund i 
1000 år”. 

Peter Fischer-Møller

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.

Strikning af 
dåbsklude
Strikketøj, hækletøj og snakketøj:
Strikkedamer: de flittige strikkeda-
mer har allerede nu sørget for en 
god portion dåbsklude til Benløses 
små nydøbte. De fine dåbsklude 
har mange forskellige mønstre – 
alle kristne symboler. Kluden eller 
servietten om man vil, bliver brugt 
til at tørre barnets hoved efter 
dåben. Familien får så kluden med 
hjem, som et ekstra minde fra den 
store dag.

Strikkedamerne mødes igen til 
efteråret, datoer kommer i næste 
nummer af kirkebladet.

Hvis du har lyst til at være med, 
er du meget velkommen – også 
selvom du ikke strikker eller hæk-
ler – bare du tager snakketøjet med!

Med venlig hilsen
Lone Uldall Jørgensen

Sognepræst
Foto: Rune H

ansen/Roskilde Stift

Dagmarkorset Uddrag fra ”Kirke og samfund i 100 år”
Dagmarkorset er fundet i Ringsted 
– og er lidt af en gåde. I 1683 lod 
præsten Christen Blichfeldt udgrave 
et gravkammer til sig og sin familie i 
Sct. Bendts Kirkes gulv. Sådanne 
anlægsarbejder var dengang skik og 
brug blandt gejstlige og borgerska-
bets spidser, og da nationalroman-
tikken var et endnu ukendt begreb, 
måtte de kongelige grave vige. 
Valdemar den Stores datter Richiza, 
Dronning af Sverige, og hans første 
hustru Dronning Dagmar lå på det 
sted, hvor man fandt korset – som 
en usikker tradition efterfølgende 
har knyttet til Dagmar. For vi ved 
ikke, om Dagmar har båret dette 
kors; men folkevisens fine ry har så 
at sige lagt hendes navn til korset. 

Der er tale om et 3,4 cm højt, 2,9 cm 
bredt og 0,3 cm tykt relikviekors i 
guld og emalje, fremstillet i Byzans i 
1000-tallet. På korsets ene side vises 
den korsfæstede Jesus, på den anden 
side Jesus med Jomfru Maria og 
Johannes Døberen samt de græske 
helgener Johannes Chryso stomus og 
Basilios den Store. Korsets lille hul-
rum har givet plads til et relikvie, 
måske en splint af Kristi kors. 
Dagmarkorset er nu på 
Nationalmuseet, mens en kopi kan 
ses i en montre i Sct. Bendts Kirke i 
Ringsted. Ved bryllupper i kirken 
bliver bruden tilbudt at bære denne 
kopi i en gylden halskæde. Mange 
siger ja – også foran alteret.

Otto Lundgaard. 

Fyraftenstur til Zen-Garden
Onsdag den 15. juni 2022 kl. 17.00 
Veddebyvej 49, 4295 Stenlille. 
Fælles afgang med bus fra Benløse 
Gl. skole 
Zen-garden er en privat ejet have, 
der er bygget op gennem 35 år. 
Haven består af 2 haver – den 
gamle og den nye (fra 2008) – til-
sammen 24.000 kvadratmeter. Den 
er et paradis med vandfald, grot-
ter, rislende åløb - smukke sten-
sætninger og et væld af planter, 
træer og blomster. Fra april til 30. 
september er haven fuld af blom-
ster – i juni især rododendron og 
pæoner. Der er skønne ara pape-
gøjer og kakaduer, og i alle damme 
svømmer smukke japanske koi 
karper – foruden et indendørsan-
læg, hvor mange koier er flyttet 
ind. Vi spiser på stedet og får en 
introduktion til haven – af ejeren 
Jørgen Nielsen. Betaling og tilmel-
ding til Susanne Qwist 51744266 – 
senest tirsdag den 7. juni 2022 –  

pris 250 kr. – inkl. entre, mad og 
kørsel. ”Først til mølleprincippet” 

– der kan kun være 50 personer i 
bussen.

Heldagstur/ bustur til Maribo Domkirke, Reventlow 
Museet og Dodekalitten
Lørdag den 3. september 2022. Af-
gang fra Benløse gl. skole kl. 08.30. 
Maribo Domkirke fik status som 
domkirke i 1804. Domkirken er op-
ført i gotisk stil og var oprindelig 
en Birgitinsk klosterkirke. Maribo 
Domkirke ligger helt ned til den 
smukke Søndersø. Vi får en rund-
visning. Efter veloverstået frokost 
går turen videre til Reventlow Mu-
seum Pederstrup – som er omgivet 
af skove, søer og park. En lille her-

regård i sin elegante klassicistiske 
skikkelse – engang bolig for greve 
og statsminister Christian Ditlev 
Frederik Reventlow. Oplev muse-
et og parken. Turen slutter med et 
besøg ved Dodekalitten – tæt på 
Kragenæs. Dodekalitten (græsk – 
Tolvsten) er 12 stenstøtter, hver 7-9 
m høje a` 25-45 tons, hvor de øver-
ste 2 m er udhugget som hoveder, 
der alle vender mod centrum i en 
cirkel med 40 m i diameter - kombi-

neret med musik afstemt efter års-
tiden. Ligger på Glentehøjen- 300 
m fra kysten og med udsigt over 
Smålandshavet. 

Betaling og tilmelding til Susanne 
Qwist 51744266 – senest torsdag 
den 25. august 2022- pris 35o kr. – 
inkl. rundvisning, entré, mad og 
kørsel. ”Først til mølleprincippet” 
– der kan kun være 50 personer i 
bussen. Hjemkomst ca. kl. 19.00.
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