
 Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 26. februar 2020 kl. 
19.00 i Sognehuset, Kaldredvej 22, 
Bregninge.  

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

 
Fra punkt: 19. 
 
Til punkt: 35.  

Cc: Heidi, Tine, Anette, Frank, Jette og Webmaster. Indledning: Anni Vognstoft 
Afbud:  Referent: Christina Morsing 
Til stede: Alle indkaldte Kaffe/brød: Ruth Lundgaard 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

19. ”Januarøvelse” udsendes inden mødet. Vi vil bruge ca. 20 
minutter på opgaven. 
 

Meddelelserne flyttes ned lige 
før udgangsbønnen som et 
forsøg.  
Der var en god drøftelse af 
gudstjenesten. 

20. Kirsten har (desværre) meddelt, at hun stopper med 
udgangen af marts, således at hendes sidste møde bliver 
MR-mødet den 18. marts 2020. I den anledning skal 
menighedsrådet på dette møde vælge ny kontaktperson pr. 
1. april 2020. Ny næstformand og medlem af valgbestyrelsen 
med videre vælges på det kommende møde i marts. 

Anne Lauritzen Hørkilde blev 
valgt som ny kontaktperson.  

21. Regnskabssamarbejdet ”RAS” holdt kvartalsmøde den 4. 
februar. Formanden deltog ikke i mødet, men vil orientere 
om mødet fra det udsendte referat. Referatet udsendes 
snarest muligt. 

Ansat en daglig leder. Der skal 
arbejdes videre på 
vedtægternes 
gennemskuelighed.  
Forslag til vedtægter 
udsendes til alle af CSM 

22. Provstiet har meddelt at provstesyn finder sted i Bregninge 
og Alleshave den 14. maj 2020 kl. 9.00 og i Bjergsted den 26. 
maj 2020 kl. 9.00. Kirkeværgen, menighedsrådets 
bygningskyndige, sognepræsten og graveren skal så vidt 
muligt være til stede. Kalkning og spækning må ikke finde 
sted før provstesynet. Følgende skal fremlægges ved 
kirkesynet, og menighedsrådet skal tage stilling til hvem der 
er ansvarlig for de anførte punkter: 
1. Menighedsrådets beslutningsprotokol. Ansvarlig: 
2. Kirkens synsprotokol. Ansvarlig: 
3. Kirkegårdskort. Ansvarlig: 

Den 14. maj startes der i 
præstegården kl. 9.00. 
1: Jens 
2: Jens 
3: Tine og Anette 
4: Tine og Anette 
5: Ruth 
6: Tine og Anette 
7: Kirsten og Anne 
8: Ruth, smørrebrød 



4. Kirkegårdsprotokoller (graverens og kirkeværgens). 
Ansvarlig: 

5. Inventarlister: Ansvarlig: 
6. Kirkens indsamlingsbog. Ansvarlig: 
7. Arbejdspladsvurderinger. Ansvarlig: 
8. Menighedsrådet skal den 14. maj være vært ved en let 

arbejdsfrokost. Ansvarlig: 
9. Hvem deltager i synet den 14. maj 2020? 
10. Hvem deltager i synet den 26. maj 2020? 
 
 

9 og 10: Anne, Jette 
(Bregninge), Jens, Ruth, 
Christina, Anton, Tine og 
Anette (Bjergsted) 

23. Stiftsdagen afholdes i Roskilde lørdag, den 28. marts 2020. 
Hvem deltager i Stiftsdagen? Indbydelse er udsendt. 
 

Anne, Jens, Bente og måske 
Ruth 

24. Præsten og formanden deltog i valgkurset den 17. februar 
2020 i Ubby og vil orientere fra mødet. Menighedsrådet skal 
endvidere drøfte: 
1. Indhold/forløb af orienteringsmødet den 12. maj 2020 i 

Sognehuset? 
2. Hvordan ”sikrer” vi os tilstrækkeligt med kandidater og 

suppleanter til valgforsamlingen den 15. september 
2020? 

Til orientering planlægges der for en gennemgang af de nye 
valgregler på det fælles MR-møde i Føllenslev den 1. april 
2020. 
 

Der skal vælges 6 plus 
sognepræsten. 
Orienteringsmødet holdes 
sammen med 
menighedsmødet den 12. maj.  
Indtil valget: Fortæl den gode 
historie evt. via brug af 
Facebook.  
Sonderer terrænet, prik folk 
på skulderen. 

25. Jævnfør punkt 2 på mødet den 29. januar 2020 blev det 
besluttet at gennemgå den nuværende kirkegårdsvedtægt i 
forhold til den nye reviderede skabelon for en 
kirkegårdsvedtægt med henblik på om menighedsrådet skal 
revidere sin kirkegårdsvedtægt. Den nuværende 
kirkegårdsvedtægt ligger på menighedsrådets hjemmeside. 
Den nye skabelon for en kirkegårdsvedtægt udsendes inden 
mødet, eller formanden medbringer en papirudgave som 
udleveres på selve mødet. 
  

Udsættes til næste møde 

26. Nyt fra medarbejderne. 
 

Ringning morgen og aften 5. 
maj er ok med graverne, 
kiming den 4. maj fra 20-21 
skal gøres manuelt, af hvem?  
Tubalka spørges om det nye 
ur kan det.  

27. Siden sidst herunder blandt andet: 
a) Gudstjenester generelt? 
b) Formandsmøde i Føllenslev den 30. januar 2020.  
c) Generalforsamling i menighedsplejen og 

menighedsrådsforeningen den 20. februar 2020. 
d) Fastelavnssøndag den 23. februar 2020. 
e) Andet? 

 
 
 
 
 
d) God deltagelse både i kirke 
og i sognehus 



 
 Meddelelser/orientering/beslutninger/godkendelser/status 

med videre: 
 

 

28.. Formanden: 
a) Provstiet anmoder menighedsrådet om pris på de afledte 

udgifter til forundersøgelsen af kalkmalerierne i 
Bregninge kirke. Formanden vil på det grundlag rette 
henvendelse til Nationalmuseet herom. 

b) Fælles MR-møde i Føllenslev den 1. april 2020 uagtet der 
er formandsmøde i Roskilde samme dag. 

c) Foredrag ved Hans Vendelboe Bøcher. 
d) Afholdelse af visionsdag i Roskilde den 7. marts 2020 for 

”Himmelske Dage” i Roskilde i 2022. 
e) Menighedsrådsforeningen har udsendt mødekalender. 
f) Fællessang skal oplyse om menighedsrådsvalget. 

 

  
 
 
 
 
b) Fælles logo, uden hænder? 
 
 
 
 
 
 
 

29. Præsten: 
 
 

A) Dejlige mange dåb og 
vielser i kalenderen.  
b) Har holdt møde med 
pastoralseminariet om tiltag 
der kan fremme kommende 
praktikanters lyst til at komme 
til Kalundborg Provsti.  
c) 8. marts: KFUM Eskebjerg 
60 år, skal vi som de gode 
samarbejdspartnere vi er, give 
en gave?  Ja, Christina sørger 
for det. 
d) Provsten har indstillet til 
biskoppen (og denne har 
bifaldet) at den kommende 
præst på Sejerø skal yde 
bistand til ”Gl. Bjergsted” på 
ca. 30 procent. De tre præster 
har foreslået at præsten 
indgår i ferieplanlægningen og 
at vedkommende tager 4-6 
højmesser om året. Samt evt. 
også undervise mini-konf. og 
er med til at arrangere 2. 
pinsedag. Stillingen opslås 
snarest.  

30. Kontaktpersonen: 
a) Personalemøde den 11. marts Kl. 15.00 i Sognehuset. 

Hele menighedsrådet er indbudt, da der først på mødet 
skal drøftes personalepolitik jævnfør punkt 118 på 
mødet den 30. oktober 2019. 

Kirsten vil gerne have besked 
om hvem fra MR der deltager.  
 



b) Medarbejdere og Anne Lauritzen er tilmeldt 
kirkegårdskonferencen i Nyborg den 5. marts 2020. 
 

31. Kassereren: 
a) Årsregnskab 2019 behandles på MR-mødet den 18. 

marts. 
 
 

 

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

 
b) Bregninge herunder: 

 
c) Bjergsted herunder: 

 
d) Præstegården herunder: 

  
e) Præsteskoven. 

 
f) Sognehuset.  

 
g) Andet herunder: 

Status i forhold til seneste provstesyn og kirkesyn? 
 

 
 
b) fornøjelse af rådyr. Sat nyt 
hegn. Bjarne er sat på sagen. 
Der kigges på en ny låge og 
hegn fra p-plads til den nye 
kirkegård.  
c) Gravstedskort forlagt. 
Anette har forslag til 
ændringer. Ruth gennemgik 
dem. Godkendt og 
fremsendes til revidering hos 
landskabsarkitekt Kirsten 
Lund-Andersen og derefter 
videresendes til provstiet. 
Tilbud indhentes hos Malmos 
for beskæring af enebærhæk  

33. Aktivitetsudvalget: 
a)  
 
 

29.3: Mariæ bebudelse i 
Bjergsted Kirke kl. 19.00. 
Dominik og Estera Kwiecien 
medvirker.   

34. Børne- og ungeudvalget:  
 

 
 

Den 14-15.3 er der planlagt 
junior-konfirmand-weekend 
for 3-5. kl. på Højbo, 
Bregninge-Bjergsted og Firhøj 
sammen med Føllenslev-
Særslev. Håber at den bliver 
til noget.  

35. Eventuelt. 
Indledning til det kommende MR-møde den 18. marts 2020 
ved Kirsten Ravn Jørgensen og kaffe/kage ved Christina 
Morsing. 
 

 

  
Alleshave, den 22. februar 2020. 
Venlig hilsen  
Jens Bendix Nielsen 
Menighedsrådsformand 

 
 

 
 

 
 



Christina Morsing 
 
 

Anni Vognstoft                  Ruth Lundgaard 

Kirsten Ravn Jørgensen 
 
 

Bente Winkler Anne Lauritzen Hørkilde 
 
 
 
Jens Bendix Nielsen 

   
 
 


