
Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 16. juni 2021 kl. 19.00 i 
Sognehuset, Kaldredvej 22, Bregninge. 
 

Indkaldt: Menighedsrådsmedlem Anni Vognstoft, Christina 
Morsing, Annette Lambæk Kjærgaard, Kirsten Øriis Bjerrum, 
Dorthe Laursen, Mogens Kristiansen, medarbejderrepræsentant 
Jette Sørensen.  
 
Endvidere sendes dagsordenen til:  
Stedfortræder Hans-Erik Olsen, Henrik Linde og Rikke Løbner 
Christiansen. 
Regnskabsfører Merete Ditte Nielsen. 

 
 
Fra punkt: 87. 
 
Til punkt: 101.  

Cc: Heidi, Tine, Anette, Frank, Dominik og Webmaster. Indledning: Mogens Kristiansen 
Afbud: Kirsten Øriis Bjerrum Referent: Christina Morsing 
Til stede:  Kaffe/brød: Anni Vognstoft 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

87. Provstiet har meddelt fristforlængelse til at det det er OK at 
regnskabet for 1. kvartalt 2021 først indsendes efter 
menighedsrådets behandling på dette møde, hvor 
regnskabet fremlægges af kassereren. 
 

Det ser godt ud. Kirkelige 
aktiviteter og kirkegården ser 
lave ud, men det skyldes corona 
og hjemsendelse af 
gravermedhjælpere.  
Dorthe skanner og sender 
underskrevet til Merete. 

88. Formandsmødet mellem BBA, VA og FS har været udsat flere 
gange, men forventes nu gennemført den 24. august 2021 i 
Sognehuset i Bregninge. Derfor ønskes drøftet eventuelle 
emner til formandsmødet samt emner til det fælles MR-
møde i efteråret 2021, herunder forslag til datoer for mødet. 
Punktet fremlægges af formanden. 

Kom gerne med forslag til Jens 
eller Christina.  
Forslået emne: Mission  

89. Drøftelse af spørgsmålet vedr. kirkebil. Punktet fremlægges 
af formanden. 
 

Opfordres til at bruge Flextur. 
Brugervejledning til Flextur 
ligger i våbenhuset. Christina 
fremstiller en. 

90. Godkendelse af diverse arbejder/ investeringer: 
a) Service på maskiner i Bregninge. 
b) Småsten til Bregninge 
c) Tømning af containeren i Alleshave 

Godkendt.  
Husk det er 3000 kr. pr. enhed.  
 

91. Nyt fra medarbejderne. 
 

Kistevogn købes. Aftales 
nærmere med Kirsten 
kirkeværge. 
Katrine, den nye 
gravermedhjælper, er kommet 



godt fra start. 
92. Siden sidst, herunder blandt andet: 

a) Generelt om gudstjenesterne. 
b) Budgetkonsultation hos provstiudvalget 02.06.2021. 

Referat udsendes inden mødet. 
 

 
 
Indhentes nyt tilbud på sikring af 
gravsten. Raklev spørges ang. 
tilbud.  

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

 

93. Formanden: 
a) Nationalmuseet forventer at besigtigelsen af Bregninge 

kirkes kalkmalerier vil ske i efteråret 2022. 
b) Kalundborg Provstis samarbejdsudvalg har udsendt 

idekatalog til genstart af gudstjenestelivet efter 
coronatiden. Udsendes inden mødet. 

c) Afsked med biskop Peter Fischer-Møller. 
d) Hilsen fra Biskoppen. 
e) Invitation til Skt. Johannes Landemode 16.06.21. 
f) Kursus i KAS/GIAS 30.09.21 i Støvring. 
g) Kursus i kirkegårdsvedtægter 05.10.21 Fyns Stift 
h) Netværkskonference 24.08.2021 om samarbejde om 

socialt arbejde holdes i Korsør. 
i) Pris- og lønindeks for 2022 fra kirkeministeriet. 
j) Rykker fra Danmarks Statistik vedr. indberetning af hugst 

og skovarealer. 
k) Onlineaftale om adgang til netbanken underskrevet. 
l) Provstiet har sendt drifts- og vedligeholdelsesplan for 

kirkegårdsmurene ved de 3 kirker. 
m) Webmasteren oplyser at hjemmesiden i størst muligt 

omfang overholder de gældende lovkrav. 
n) Afgørelse fra klagenævnet vedr. shelter på øen i 

Amfisøen. 
o) Formanden har beklaget manglende betaling af 

kontingent til menighedsplejen. 
p) Biskoppen har bevilget sognepræsten orlov i uge 

27/2021. 
q) Formanden følger op på manglende aflønning af den 

bygningskyndige for deltagelse i kirkesyn 2021 efter 
tidligere vedtagne retningslinjer. 

r) Læs teologi og bliv præst og bliv ved at være præst. 
s) 27 kandidater er opstillet til LM´s bestyrelse. 
t) LM har udsendt kursusoversigt. 
u) Krav om mundbind ophører 14.06.2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l)Regner med at der kommer en 
opfølgning fra provstiet.  
 
 
 
 
 
 
p)Tjenestestedsforflyttelse til 
Amfi pga. spejderlejr. 
 
 

94. Præsten: 
a) 04.07.21 gudstjeneste kl. 19.00 på Amfi 
b) 11.07.21 pilgrimsvandring fra gl. Aunsø til Bjergsted. 
c) Drøftelse vedr. tilbagevenden til normal kirkegang pr. 1.9  
 

d) Ny aftale med TDC Erhverv 
om pastoratets telefoner. 
Bruger fra nu af kun 
mobiltelefoner. 
Fastnettelefonnummeret 



eksisterer stadigvæk men er 
lagt i skyen.  

e) Gudstjeneste på Lyngen 
19.8.21 

f) Høst og takkegudstjeneste i 
Bregninge Kirke den 19.9. 
Kirkefrokost bagefter.  

g) Fødselaren er ikke hjemme 
på dagen.  

95. Kontaktpersonen: 
a)  
 

Der er holdt møde med 
personale og Benny Lykkegaard, 
provstikonsulenten, der kom 
afklaring på div. ting. 
Lønudvalget afventer en 
anmodning.   

96. Kassereren: 
a) Status vedr. telefoner m.v.. 

Overvejelse om ny bank, tages 
op på næste møde 

97. Kirke-Kirkegårds- og præstegårdsudvalget, herunder referat 
fra KKP-mødet den 17.05.2021: 
  
1. Bregninge kirke: 

a) Tilbud vedr. ny minilaster? 
 

2. Sognehuset: 
 

 
3. Præstegården: 

 
 

4. Præsteskove 
 

 
5. Bjergsted kirke:  

a) Anette vil ved lejlighed få et tilbud på istandsættelse 
af stenen for den russiske familie. 
 
 

6. Alleshave kirke:  
 
 

7. Andet? 
 
 

 
KKP har gennemgået div. Lister 
og indhenter tilbud.  
 

a) Graverne vil afprøve det 
nyeste tilbud inden de 
beslutter sig.  

 
 
3. De brune skolestuestole 
sælges. Der er interesse.  
 
 
 
 
5. Der indhentes et andet tilbud. 
Prøves at vaskes af med 
fortyndet eddikesyre.  

98. Aktivitetsudvalget: 
 

Samles efter sommerferien.  

99. Børne- og Ungeudvalget: 
 

Samles efter sommerferien.  

100. Med inspiration i den tidligere visionsplan bedes Annette og 
Christina fremlægge en idé eller to til drøftelse jævnfør 

Fremhæv to af de allerede 
implementerede visioner: 



beslutning på MR-mødet den 17. marts 2021 punkt 49.  
 

Konfirmandarbejdet og vores 
medlemskab af  
Menighedsplejen i Kalundborg 
Provsti. Derudover har vi jo også 
vores egen hjælpekasse.   

101. Eventuelt.  
 
Indledning til kommende møde den 18. august 2021 ved 
Jette Sørensen og kaffe/brød ved Christina Morsing. 
 

 

 
Alleshave, den 13. juni 2021 
Venlig hilsen  
Jens Bendix Nielsen 
Menighedsrådsformand 
 
 
 

 
 

 

   
   
 
 

Anni Vognstoft 

 

Annette Lambæk Kjærgaard 

Kirsten Øriis Bjerrum 

 

Marit Dorthe Augusta Laursen 

Christina Morsing 

 

Per Mogens Kristiansen 

 

Jens Bendix Nielsen 


