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Benløse kirke
Gudstjenester

6. marts kl. 10 
1. s. i fasten  

Søren Legarth
13. marts kl. 10 

2. s. i fasten 
Søren Legarth

20. marts kl. 10 
3. s. i fasten 

Lone Uldall Jørgensen
27. marts kl. 10 

Midfaste 
Lone Uldall Jørgensen

3. april kl. 10 
Mariæ bebudelsesdag 

Søren Legarth 
10. april kl. 10 
Palmesøndag 

Lone Uldall Jørgensen
14. april kl. 17 
Skærtorsdag 
Søren Legarth
15. april kl. 10 

Langfredag 
Søren Legarth
17. april kl. 10 

Påskedag 
Lone Uldall Jørgensen

18. april kl. 10 
Anden påskedag 

Lone Uldall Jørgensen
24. april kl. 10 

1.s.e. påske 
Søren Legarth
1. maj kl. 10 
2.s.e. påske 

Søren Legarth
7. maj kl. 10 

Konfirmation 
Lone Uldall Jørgensen

8. maj kl. 10 
3.s.e. påske 

Lone Uldall Jørgensen
13.maj kl. 10.30 

Bededag. Konfirmation 
Søren Legarth

14. maj kl. 9.30 og kl. 11.00 
Konfirmation 

Lone Uldall Jørgensen
15. maj kl. 9.30 og kl. 11.00 
4.s.e. påske. Konfirmation 

Søren Legarth
22. maj kl. 10 
5.s.e. påske 

Lone Uldall Jørgensen
26. maj kl. 10 

Kristi himmelfarts dag 
Søren Legarth
29. maj kl. 10 
6.s.e. påske 

Søren Legarth

Kommende arrangementer

Marts - April - Maj · 61. årgang 2022

Torsdag den 31. marts kl. 19.
Denne aften får vi besøg af den pro-
fessionelle sangerinde Lise Nees. 
Hun har et bredt repertoire at byde 
ind med. En masse skønne sange, 
som der både kan lyttes til og syn-
ges med på. 
Mellem sangene fortæller hun små, 
sjove historier om deres tilblivelse, 
noget om kunstnerne, som i sin tid 
fremførte dem - eller oplevelser fra 
sit eget liv i den danske teaterver-
den. Der bliver serveret smørre-
brød - så husk bestik.

Torsdag den 28. april kl. 19.
Da vi måtte aflyse aftenen med 
Midtsjællands spillemandslaug i 

januar, har vi lavet en aftale med 
dem om at underholde med deres 
glade spillemandsmusik, samt fore-
stå fællessang

Dørene åbnes 1/2 time før og vi 
slutter kl. 21.30. Pris for underhold-
ning og fortæring er 75 kroner.
Tilmelding en uge før til Jonna 
Pedersen tlf. 93870217.

Torsdag den 19. maj 
Udflugt til Orø med afgang kl. 9.30 
fra Nordcentret.
Vi sejler fra Holbæk. Rundtur på 
øen med guide. Spisning samt kaffe 
på Orø kro. Sejler hjem med træk-
færgen ved Hammer bakker.

NYT FRA PENSIONISTUDVALGET
Pensionistsammenkomster i den nye indergård på Byskovskolen

Præstevej 19, Benløse

Gud og gule ærter
Tirsdag den 15. marts kl. 18.00
Kalenderen siger forår, lyset vender 
tilbage, og måske man allerede nu 
kan se erantis og krokus pible frem 
– men selvom det lysner, og foråret 
nærmer sig, kan både krop og sjæl 
jo godt trænge til noget at varme 
sig på. 

Det får I muligheden for, når vi 
tirsdag d. 15. marts inviterer til 
”Gud og Gule ærter”

Vi begynder i kirken kl. 18.00 
med en kort gudstjeneste med 
temaet ”Kærlighed”. Vores kirke-
sanger Jeanne Grubbe og hendes 
mand Daniel står for det musikal-
ske – vi skal synge dejlige fællessal-
mer og Jeanne og Daniel giver også 

et par numre. Præsterne Søren 
Legarth og Lone Uldall Jørgensen 
medvirker begge og vil bidrage 
med læsning fra bibelen og refleksi-
oner, der også handler om kærlig-
hed.

Efter gudstjenesten går vi over i 
Den gamle Skole og spiser gule 
ærter sammen, og nyder et par 
hyggelige timer i hinandens sel-
skab.

Tilmelding er nødvendig, så vi 
ved, hvor mange gule ærter vi skal 
bestille. Tilmelding skal ske til 
Lillian Jonesen på tlf. 24846323 
senest d. 7. marts. Det koster 75 kr. 
at spise med, og der afregnes i kon-
tanter på selve aftenen.

Fra fuglehus til landsby i Burundi − 
kom og hør om Byg1By
Sogneaften tirsdag den 26. april 
kl. 19.00
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 lands-
byprojekter i det østafrikanske land 
Burundi, hvor Byg1By uddanner 
og støtter fattige mennesker, så de 
selv kan kæmpe sig ud af fattig-
dommen- hjælp til selvhjælp. 
Byg1By har især fokus på miljørig-

tig landbrugs-produktion, uddan-
nelse og forbedring af befolknin-
gens sundhed. 

Søren Ryge har i en fjernsynsud-
sendelse præsenteret ”Fuglekasser 
til Afrika” 

Adresser og træffetider:
Sognepræst:

(Kirkebogsfører og
begravelsesmyndighed)

Søren Legarth
Tlf. 57 61 06 60 . svl@km.dk

Træffes bedst
tirsdag til fredag kl. 11.00-12.00

Mandag fri

Sognepræst:
Lone Uldall Jørgensen

Tlf. 23 30 86 89 . luj@km.dk
Træffes efter aftale. Fredag fri

Se også www.benloesekirke.dk
Ansvarshavende red.:

Søren Legarth

Sidste frist for indlevering af
stof til næste nummer af

kirkebladet er den 5. april 
2022 til Søren Legarth.

Men må vi da spørge, hvad angår påskens glæde-
lige budskab om opstandelse da os? Jo, det var for 
vores skyld, at Kristus døde og blev vakt til live. Det 
var for vores skyld, at han blev lagt i graven. Jesus 
var solidarisk med os. 

Når vi skal i graven er vi ikke alene. Kristus er 
sammen med os, for at vi en dag skal følge ham 
videre ind til opstandelsen og det evige liv. Han 
giver os del i sin opstandelse. Af kærlighed er vi 
bundet sammen med Kristus. Hans opstandelse bli-
ver derfor også vores. 

Kristendommen taler om tro, håb og kærlighed. 
Vi kender det symboliseret ved korset, ankeret og 
hjertet. Vi ved godt, at ingen af delene kan bevises. 

Håbet ses eller bevises ikke. Hvad vi håber på, er 
noget helt andet end det, der ses.

Påskeevangeliet fortæller, at Kristus er oprejst fra 
de døde. I håbet er vi reddet fra død og undergang. 

Evangeliet stopper ikke ved, at vi skal blive til 
jord. Påskeevangeliets melding er, at vi igen skal stå 
op af jorden, - af den grav som en dag kastes til over 
os.

Det lyder fantastisk, og vi forstår det ikke. Men 
sådan lyder budskabet. Vi kan ikke forestille os, 
hvordan opstandelsen og det evige liv vil blive. 
Bibelen taler kun om det i billeder. 

Så meget ved vi dog, at opstandelsen fra de døde 
er at møde Gud i et fællesskab, der ganske enkelt 
overgår enhver forstand.

Vi må lade det blive derved og overlade resten til 
Gud; til troen, håbet og kærligheden.

Søren Legarth

Tro, håb og kærlighed
PÅSKE
Markus evangeliet 16, 1- 8 
Påskeevangeliet fortæller, at Kristus er stået op af 
graven. I virkeligheden er denne melding essensen 
af al kristendom. 

Rygtet om Jesu opstandelse bredte sig med lynets 
fart og kom hurtigt til at vende op og ned på alt. 
Mennesker blev grebet af det. Man fik travlt med at 
viderebringe budskabet. Der blev bygget kirker i det 
meste af Middelhavsområdet. For godt tusind år 
siden nåede budskabet til Danmark.

Selv om budskabet har stor betydning, så får vi 
det aldrig nogensinde bevist. Sådan er det med alle 
store ting i livet. Når et brudepar står for alteret i 
kirken, kan de heller ikke bevise deres kærlighed. 
De må tage hinanden på ordet. Kræver man beviser 
på kærligheden i et parforhold, er der noget galt. Så 
falder de store ord til jorden. 

Vi får heller aldrig påskens budskab bevist. 
Mennesker har hverken magt til at bevise det, lige så 
lidt som vi kan modbevise det. Det ville heller ikke 
give nogen mening. 

Når det handler om tro, er der ingen særlig viden-
skab eller sagkundskab, som vi kan henvende os til 
for at få sagen klaret og få spørgsmålet afgjort på en 
forsvarlig og betryggende måde.

Der er ingen vej uden om Gud. Troen er et Guds 
under og en Guds gave. Den menneskelige hjerne, 
fornuft og autoritet er i denne sammenhæng sat ud 
af spillet. 

Børnegudstjeneste 
med pizza
Torsdag den 31. marts kl. 17
Kom og vær med til en gudstjeneste 
i børnehøjde!

Vi begynder i kirken kl. 17.00 
med en kort gudstjeneste for børn 
og barnlige sjæle. Bagefter går vi 
over i Den gamle Skole og spiser 
pizza. Vi er færdige senest kl. 18,30.

Det er gratis at være med, men 
tilmelding er nødvendig, så vi ved 
hvor mange pizzaer vi skal bestille.

Tilmelding via sms til Lone 
Uldall Jørgensen, 23 30 86 89, 
senest 30. marts. 

Skærtorsdag
Den 14. april kl 17.00
Der holdes gudstjeneste med efter-
følgende spisning af lam i Den 
gamle Skole. Tilmelding til spisning 
skal ske senest den 6. april. SMS 
eller ring til Lillian Jonesen 24 84 63 
23. Pris for at deltage er 75 kr. 
Betaling sker på selve aftenen; men 
kun i kontanter.

Aftensang
Onsdag den 18. maj kl. 19.00
Så er det tid til igen at begynde 
vores sommertradition med at have 
aftensang. Vi holder en kort andagt 
i kirken ved sognepræst Lone 
Uldall Jørgensen, og derefter byder 
vi på et let traktement i form af et 
lille glas og en snack, og vi tager 
Højskolesangbogen frem og synger 
videre. Hvis vejret tillader det, sid-
der vi på græsplænen ellers træk-
ker vi indenfor i Den game Skole.



Aktivitetskalender 
2. marts kl. 10.00

Gudstjeneste på Vesterled
15. marts kl 18.00

Andagt i kirken med efterfølgende 
”Gule Ærter” i Den gamle Skole

29. marts kl. 15.00
Strik af dåbsklude i Den gamle Skole

30. marts kl. 10.00 
Sangcafe i Den gamle Skole

31. marts kl. 17.00 
Gudstjeneste for børn

31. marts kl. 19.00
Pensionistsammenkomst på 

Byskovskolen
6. april kl. 10.00

Gudstjeneste på Vesterled
14. april kl. 17.00

Gudstjeneste i kirken. Efterfølgende 
spiser vi lam på Den gamle Skole

26. april kl. 19.00
Sogneaften ”Fra Fuglehus til lands-

by i Burundi” 
28- april kl. 19.00

Pensionistkomsammen på 
Byskovskolen
4. maj kl. 10.00

Gudstjeneste på Vesterled
18. maj kl. 19.00 

Aftensang i kirken
19. maj kl. 9.30 

Pensionistudvalgets udflugt

Dåbsklude
Har du lyst til at være med til at lave dåbs-
klude til dåbsbørnene i Benløse Kirke?

Dåbskludene bliver brugt til at tørre 
dåbsbarnets hoved efter dåben. Bagefter får 
familien den strikkede eller hæklede klud 
med hjem som et minde om dåbsdagen.

Har du lyst til at være med til at lave 
dåbsklude til sognets dåbsbørn, så kom og 
vær med, når vi mødes i Den gamle Skole 
tirsdag den 29. marts kl. 15-16.30.

Sognepræst Lone Uldall Jørgensen for-
tæller om dåbskluden og lidt om dåben i 
det hele taget. 

Vi har indkøbt garn og opskrifter, som du 
kan få med hjem, så du kan komme i gang 
med at strikke eller hækle. 

Medbring strikkepinde og/eller hækle-
nåle i str. 2 ½ og/eller 3. 

Vi giver selvfølgelig også kaffe og et styk-
ke kage. På mødet vil vi også aftale om vi 
evt. skal mødes igen til en hyggelig strikke/
hækleeftermiddag.

Vil du gerne være med til at strikke eller 
hækle, men har du ikke mulighed for at 
komme til mødet d. 29. marts, så tag gerne 
kontakt til sognepræst Lone Uldall 
Jørgensen på tlf. 23308689 – så vil jeg være 
behjælpelig med at udlevere garn og 
opskrifter.

Kan du hverken strikke eller hækle, men 
har du bare lyst til at være med - er du 
naturligvis også hjertelig velkommen.

Vel mødt!
Sognepræst Lone Uldall Jørgensen

Fortæl selv 1000-års historie fra dit sogn på www.roskildestift.dk/1000
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Oplev 1000 års historie 
– tag på tur i Roskilde Stift
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Konfirmander 2022
Lørdag 7. maj 2022 kl. 10 
Miko Markot Carstensen
Nicklas Clausen
Elias Sebastian Tuncer Rasmussen
Fredag 13. maj kl. 10.30 St. Bededag
Mathilde Nielsen Vang
Freja Tungaard Olsen
Simone Xiao Lian Petersen
Lucas Mammen Tramborg
Louis Skaarup Drewsen
Marcus Møller Faurskov
Andrea Cecilie Andersen
Alexander Møllevang Schøler 
Hansen

Lørdag 14. maj kl. 9.30:
Mathias Pihl
Gustav Peter Werner
Mathias William Bjerre
Mads Jensen
Rasmus Aaslev Bjørg
Casper Lyshøj Pedersen
Elias Foss Larsen
Marcus Gildhoff Doose
Lørdag 14. maj kl. 11
Zinash Victoria Jørgensen
Lærke Kristine Vestergaard
Emilie Brun
Naja Marie Mandrup Kjær
Klara Horsfold Wegge Lynggaard
Rebecca Lind Fordsmann

Søndag 15. maj kl. 9.30 
Christopher Frank Rekdal Nilsson 
Mathias Hultberg
Lærke Seiffert Madsen
Anna Ilsø Fobian
Alberte Ilsø Fobian
Frederik Nordestgaard Winther 
Søndag 15. maj kl. 11
Jack Tilson
Mads Huttebech Mortensen 
Alexander Thore Jensen
Marcus Harlev Ladegaard 
Morrison
Meline Ingemann Rød
Helena Harlev Bækgaard Hansen 
Magnus Elon Bagger Jensen

Willemoesmonumentet
Monumentet er rejst på kirkegården ved 
Odden Kirke som mindesmærke for de 
faldne i slaget ved Sjællands Odde i 1808. 
Nederst et mindeord skrevet af Grundt-
vig. Ved monumentet ligger to pyramider 
af de oprindelige kanonkugler.

Kalkmalerier i Højby Kirke
Her er løver, martyrer, konger og 
selvfølgelig ærkeenglen Mikael, der 
på dommedag hjælper Gud med at 
veje sjælene – og på kalkmaleriet 
snyder han med vægten til fordel for 
en synder.

Helvedesgabet
Kalkmalerier af Isefjords-mesteren 
fra 1400-tallet i Tuse kirkes loft viser 
Djævelen, der indfanger de afdøde 
til evig pinsel.

Vor Frue Kirke i Kalundborg
Nordeuropas eneste femtårnede centralkirke. 
Den opført imellem 1200 og 1230, og skal lede 
tanken hen på ”Det himmelske Jerusalem”, 
da man i Middelalderen forestillede sig Det 
himmelske Jerusalem som en befæstet by med 
fem tårne.

Niels Hemmingsens grav
1500-tals teologen anses for at være 
blandt de danske teologer, der har op-
nået den største berømmelse uden for 
landets grænser. Se hans grav blandt 
storslåede kongegrave i Roskilde 
Domkirke.

Dagmarkorset
Dagmarkorset blev fundet i 1683 i en konge-
lig grav i Sct. Bendts Kirke i Ringsted. I dag 
er originalen på Nationalmuseet, men se 
findestedet og kirkens fornemme kopi.

Hvideslægtens vugge 
Fjenneslev Kirke er nært knyttet 
til den magtfulde Hvideslægt – 
og kirkens to tårne er kendt fra 
et folkesagn og fra Oehlensch-
lägers berømte digt ”De tvende 
kirke-tårne”. I kirken kan man se 
det berømte kalkmaleri af Asser 
Rig og fru Inges overrækkelse af 
kirken til Herren.

Biskop Absalons grav
Graven i Sorø Klosterkirke har været 
åbnet to gange og i en udstilling kan man 
se Absalons bispering og rester af hans 
bispestav.

Bjernede Rundkirke 
Middelalderlig rundkirke og den eneste 
bevarede af sin slags på Sjælland.

Epitafium
Væghængt gravmonument i Køge kirke 
over provst Glob og hans fire afdøde 
hustruer og otte børn. Der findes 13 
epitafier og 125 gravpladser i gulvet i 
kirken.

Hellig Anders Høj
Højen, hvorpå der er rejst et kors, 
finder man på Korshøjvej i Slagelse. 
Den optræder i middelaldersagnet 
om Hellig Anders, der var præst 
i Slagelse og på mystisk vis blev 
bragt hjem af en engel fra en pil-
grimsfærd til Jerusalem.

Sankt Jørgensbjerg Kirke 
Stiftets ældste og stadigt fungerende 
kirke fra 1000-tallet. Kirken ligger højt 
i Roskilde med udsigt over fjorden.

Sankt Katharina Kirke
Kirken i Store Heddinge er med 
sit karakteristiske ottekantede skib 
– oktogonen – blandt stiftets mest 
særprægede kirkebygninger fra
middelalderen.

Slagelse Kloster
Helligåndssalen er den ældste del af 
klostret og er udsmykket med fresker 
af Niels Larsen Stevns.

Herlufsholm
Det storslåede bygningskompleks 
Herlufsholm består af kirke, gods og 
kostskole. Herluf Trolle og Birgitte Gøye 
grundlagde stedet i 1565, og i kirken, 
bag alteret, finder man deres gravmæle.

Grundtvigs mindestuer 
I præstegården ved Udby Kirke blev 
Grundtvig født og virkede senere som 
vikar for sin far. I museet ved kirken 
ses flere af Grundtvigs ejendele blandt 
andet hans bibel.

Glasmosaik
Maja Lisa Engelhardt står bag 
Holsted Kirkes altertavle, der 
udgøres af en glasmosaik, der 
måler 6 x 4,6 meter.

Svinø Kirke og mindelund
Øens kvinder samlede ind blandt 
godt 250 øboere, og finansierede 
dermed halvdelen af kirkebyggeriet. 
Kirken blev opført i 1900. Ved kirken 
er en mindelund for faldne flyvere 
under 2. verdenskrig.

Damsholte Kirke 
Damsholte Kirke, Danmarks eneste 
rokokokirke i en landsby, blev 
opført af arkitekt Philip de Lange 
i 1741-1743 med løgkuppel og 
gulkalket ydre.

Hotherhøjen
Hårlev Kirke er bygget i perioden 1080 
til 1275 i romansk stil af kridtkvadre 
og munkesten – og på kirkegården bag 
kirken finder man en stor gravhøj fra 
den sene jernalder eller vikingetiden.


