
 Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 25. september 2019 kl. 
19.00 i Sognehuset, Kaldredvej 22, 
Bregninge.  

Indkaldt: Menighedsrådsmedlem Anni Vognstoft, Kirsten Ravn 
Jørgensen, Bente Winkler, Ruth Lundgaard, Christina Morsing,  
medarbejderrepræsentant Jette Sørensen og regnskabsfører 
Lonni Bønnerup Jensen. 
Endvidere sendes dagsordenen til: Stedfortræder, Anne 
Lauritzen Hørkilde, Hans-Erik Olsen og Henrik Linde. 

Fra punkt: 98. 
 
Til punkt: 113.  

Cc: Heidi, Jens Peter, Tine, Anette og Webmaster. Indledning: Bente Winkler  
Afbud: Bente Winkler, Lonni Bønnerup Jensen Referent: Christina Morsing 
Til stede: Kaffe/brød: Jens Bendix Nielsen 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

98. Menighedsrådet skal behandle revisionsprotokollat vedr. 
årsregnskabet 2018 – dateret 23.08.2019 - og tage stilling til 
revisorens bemærkninger ved regnskabsfører og kasserer. 
Protokollatet skal efterfølgende underskrives af 
menighedsrådet. Protokollat og revisorpåtegning udsendes 
af formanden inden mødet. 

Lonni giver en forklaring på 
næste MR-møde. 

99. På grundlag af det givne afslag til beboerforeningen i 
Bjergsted v/Nette den 10. september 2019 om lån af 
Bjergsted Kirke, skal menighedsrådet drøfte fremtidige 
retningslinjer for brug af kirken på grudlag af den gældende 
lovgivning. Formanden orienterer om bekendtgørelse om 
brug af folkekirkens kirker m.v. 

Der kan ansøges om ikke-
kirkelige arrangementer i 
kirkerummet hos 
menighedsrådet, men det vil 
kræve biskoppens tilladelse. 
Forslag til kirkelige 
arrangementer kan stiles til 
menighedsrådets 
aktivitetsudvalg. 

100. Menighedsrådet er vært for det næste fælles MR-møde med 
VA og FS, som holdes i Sognehuset den 7. november 2019. 
Mødets hovedemne bliver ”sammenhængskraft” ved Tine 
Skau, Odense. Menighedsrådet skal drøfte eventuelle særlige 
emner til dagsordenen samt fordeling af opgaver. 

Jens er mødeleder. Erfa 
gruppe for graverne. Punkter 
til dagsorden sendes til Jens. 

101. Vores organist gennem 13½ år har opsagt sin stilling og 
fratræder ved årsskiftet. Menighedsrådet skal tage stilling til 
nedsættelse af ansættelsesudvalg og procedure for 
genbesættelse af stillingen. Orientering ved 
kontaktpersonen. 

Kirsten og Christina sætter sig 
ned.  

102. Jævnfør det seneste kirkesyn skal menighedsrådet tage 
stilling til hvad der skal ske med de i præstegårdsladen 
opbevarede planker. Skal de fortsat opbevares til eventuelt 

6 planker annonceres  til salg 



senere brug eller skal de forsøges solgt eller afhændet på 
anden måde? 

103. Jævnfør det seneste kirkesyn skal menighedsrådet tage 
stilling til de i præstegårdens kælder opbevarede stole. Skal 
de fortsat opbevares fordi vi kan bruge dem, eller fordi vi 
måske kan bruge dem senere, eller skal de forsøges solgt 
eller afhændet på anden måde? 

Kaare Klint stolene beholder 
vi. Christina prøver at spørge 
rundt ang. salg af de andre.  

104. Nyt fra medarbejderne. 
 

 

105. Siden sidst herunder blandt andet: 
a) Gudstjenester generelt? 
b) Markedsdag Snertinge 31.08.2019. 
c) Studieturen den 01.09.2019. 
d) Formandsmøde i sognehuset den 03.09.2019. 
e) Høstgudstjeneste og frokost i Bregninge den 15.09.2019. 

 

b) Stille dag. 
c) God dag.  
d) Persondataloven og Valg 
november 2020 evt. pkt. til 
kommende fællesmøder 
e) Flot pyntning og god 
gudstjeneste.  

 Meddelelser/orientering/beslutninger/godkendelser/status 
med videre: 
 

 

106. Formanden: 
a) Ellebo-gruppens kasserer har afleveret regnskab for brug 

af de overførte midler og anmodet om nyt acontobeløb. 
b) Præsten har rykket stiftet/ministeriet på svar vedr. 

sognesammenlægningen. Ministeriet har efterfølgende 
anmodet om P-numre og en kbf-adresse. Formanden har 
bestilt p-numre med startdato 01.10.2019. 

c) Formanden har kommunikeret med provstikonsulenten 
om tydeligheden af vedtægtsændringerne vedr. den 
fælles regnskabsfunktion jævnfør punkt 85 på sidste MR-
møde.   

d) Mission Øst ”Børn har ret til at være børn.” 
e) Juleindsamling til Børnesagens fællesråd. 
f) Håndtering og forebyggelse af seksuel chikane og 

krænkende handlinger. 
g) Kom til matchmøde i København og Århus. 
h) Temadag med kirkeudvalget fastlagt. 
i) Menighedsråd klædes på til debat om gudstjenesten. 
j) Kursuskatalog giver mange nye muligheder. 
k) Referat fra bestyrelsesmøde i menighedsplejen. 
l) Diakoni i gudstjenesten - kursus den 29.10.2019 i 

Ringsted. 
m) Folkekirken som arbejdsplads. 
n) Introkursus for nyansatte 23.10.2019 i Ringsted 

 

a) 3500 kr. overført til 
Ellebogruppen.  
 
c) Lydhørighed hos 
provstikonsulenten.  
 
 
 
 

107. Præsten: 
a) Drop in dåb i Kalundborg den 27.09.2019 kl. 17.00-20.00. 
b) Venskabsgudstjeneste i Reersø den 06.10.2019. 

 
 

b)Tovholder: Jens (hvis der 
ønskes kørsel) 
c) En lørdagsdåb pr. kirke pr. 

kvartal.  



d) 24 konfirmander – god 
start 

e) Suppe efter gudstjenesten 
kl. 19 i Bregninge på Alle 
helgen. 

108. Kontaktpersonen: 
 

Kirsten deltager i provstiets 
kursus for kontaktpersoner. 
Medarbejdermøde 9.10 
 

109. Kassereren: 
a) ”Undgå nyt gebyr for mobilePay.” 

 

Kirken er fritaget 

110. Kirke-kirkegård- og præstegårdsudvalget: 
 
a) Alleshave herunder: 

 
b) Bregninge herunder: 

 
c) Bjergsted herunder: 
• Opdatering af kirkegårdskortet? 

 
d) Præstegården herunder: 

  
e) Præsteskoven. 

 
f) Sognehuset.  

 
g) Øvrige forhold, herunder: 

 
 

Flagstangen i Bregninge skal 
ligges ned 
 
Kirkedør-ringen i Bregninge 
repareres.  
 
Oplæg til nyt kirkegårdskort til 
Bjergsted. Overvejer at gøre 
det digitalt.  

111. Aktivitetsudvalget: 
a) Sogneaften om Storm P. den 03.10.2019 – herunder 

fordeling af opgaver. 
b) Kaare Norge i Føllenslev kirke den 10.10.2019. 
c) Syng sammen-aften i Alleshave den 16.10.2019. 

 

a)Graverne dækker borde. 
Anne og Ruth bager kage og 
Kirsten laver kaffe. 

112. Børne- og ungeudvalget:  
 

 

 

113. Eventuelt. 
Indledning til det kommende MR-møde den 30. oktober 
2019 ved Ruth Lundgaard og kaffe/kage ved Anni Vognstoft. 
 

 

 
Alleshave, den 21. september 2019. 
Venlig hilsen  
Jens Bendix Nielsen 
Menighedsrådsformand 



 
 
 
Christina Morsing 
 
 

 
 
Anni Vognstoft                  

 
 
Ruth Lundgaard 

Kirsten Ravn Jørgensen 
 
 

Bente Winkler Jens Bendix Nielsen 

   
 
 


