
Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 19. januar 2022 kl. 19.00 
i Sognehuset, Kaldredvej 22, 
Bregninge. 
 

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

 
 
Fra punkt: 1. 
 
Til punkt: 18.  

Cc: Heidi, Tine, Anette, Frank, Dominik og Webmaster. Indledning: Christina Morsing 
Afbud: Rikke Løbner Christiansen Referent: Christina Morsing 
Til stede:  Kaffe/brød: Kirsten Øriis Bjerrum 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen. 
 

 

2. Korlederen gennem snart mange år har opsagt sin 
stilling. Menighedsrådet skal på den baggrund drøfte 
situationen omkring koret og nedsætte et 
ansættelsesudvalg. 
 

Der arbejdes på en løsning.  

3. Jævnfør drøftelse på sidste MR-møde, skal 
menighedsrådet tage stilling til, om man skal 
iværksætte udarbejdelse af den kirkegårdsplan for 
Bregninge kirkegård, som der tidligere har været 
indhentet tilbud på, og om der forinden skal holdes 
møde med landskabsarkitekten. Det tidligere tilbud 
udsendes inden mødet. 

 
Udsættes til næste møde når vi 
kender udgift (forventet) til el og olie 
for 2022.  
 

4.  Menighedsrådet skal formelt godkende opførelse af 4 
oplagsbåse imod tidligere 3 og den dermed regulerede 
pris, samt at arbejdet er igangsat. 

Godkendt.  

5. Der er modtaget regnskabsopgørelse fra Ellebo-
gruppen, samt at Ellebo-gruppens kasserer ønsker at 
stoppe. Menighedsrådet skal på den baggrund drøfte 
situationen, og træffe afgørelse om det videre forløb. 
Opgørelsen udsendes inden mødet.* 

Tages op internt i Ellebo-gruppen.  

6. Udvalget for de ustabile gravsten – såvel de gravsten 
som er kirkens ansvar, som de gravsten hvor 
gravstedsejeren har ansvaret jævnfør anlægsbevillingen 

Kirsten indkalder til gravstensmøde: 
Tine, Jens, Anni og Kirsten.   



for 2022 skal fastlægge nødvendige møder i foråret for 
stillingtagen til opgaven. 

7. Kirkesyn afholdes normalt i april måned. 
Menighedsrådet skal på den baggrund træffe afgørelse 
om mulige datoer for kirkesyn i april 2022. Husk 
kalender. 

Onsdag den 27.4 Præstegården og 
Bregninge 
Fredag den 29.4 Alleshave og 
Bjergsted 
Kirsten bestiller smørrebrød 
Alternativ 4. og 6.maj 

8. Godkendelse af diverse arbejder/ investeringer: 
 
 

Oprydning af loft på Bjergsted Kirke. 
Der skal kun bruges de timer der skal 
bruges. Godkendt efter tilbud 

9. Nyt fra medarbejderne. 
 
 

Merete spørges ang. alarmpakken, 
Dorthe undersøger det.  
Mini-laster kommer forhåbentlig til 
maj.  

10. Siden sidst, herunder blandt andet: 
a) Gudstjenesterne generelt. 
b) Julens gudstjenester. 

Det går op og ned. 

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

 

11. Formanden: 
a) Provstiet har godkendt de nye kirkegårdsvedtægter 

som udsendes inden mødet.* 
b) Folkekirkens IT sætter fokus på ny 

supportoplevelse. 
c) Kirkens grønne omstilling er i gang. 
d) Stiftets 1000 års jubilæum er udsat. 
e) Stiftskursus for børnekirken 11.03.22 kl. 10-14 i 

Ringsted. 
f) Ændrede restriktioner pr. 16.01.22. 
g) Nyt åben skole-kirke- tilbud. 
h) Provsten takker for jubilæumsgave. 
i) Nyhedsbrev fra kirketrivsel.dk. 
j) Nyt fra materialebanken. 
k) Tilbud om kistevogn til fremtiden. 
l) Grundtone-trio tilbyder koncert. 
m) Invitation til møde med bispekandidat Rasmus 

Nøjgaard i Raklev Sognehus kl. 16-17.30. 
n) Folkekirkens Nødhjælp 100 år. 
o) Præsentation af bispekandidat provst Ulla 

Thorbjørn, Slagelse. 
p) Nyt fra bibelselskabet. 
q) Nyhedsbrev og opkrævning af kontingent til 

Hospicegården. 
r) Meddelt tilladelse til Dansk Vandrerlaug v/Henning 

Vingborg til parkering ved Bjergsted kirke den 25. 
maj 2022 kl. 19-21.30. 

s) Tilbud om en ”responssiv” hjemmeside. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m) udsat til bedre tider.  
 



12. Præsten: 
a) Konfirmandtræf i februar 2022 er aflyst. 

 
 

Der er afholdt to aftener, kaldet 
Fremtidssamtale, om det 
forekommende bispevalg- de er gået 
godt, ud fra dem udarbejdes der 
samtalekort til brug i MR, så måske 
skal vi på april/maj mødet sætte en 
time af, sådan at vi alle er godt klædt 
på til bispevalget.  
Dronningens regeringsjub har skubbet 
til bispevielsen den 11.9 så vi ved ikke 
pt hvornår valget bliver udskrevet.  

13. Kontaktpersonen: 
 
 

MUS samtaler: Annette har lavet sit 
eget system. De varer ca. 30 min. 
De er gået godt 
Alle gravere skal have et kursus i 
føring af gasbrænder.  
Kirkegårdskonference den 10. marts – 
gravere og kontaktperson håber at 
kunne deltage 
Den næste MUS-dag er den 22.9 
Kaffemøder 10.2, Personalemøde den 
11.3, kaffemøde i april.  
Juleafslutning og julefrokost afholdt 
og de var ganske vellykket. 

14. Kassereren/økonomi: 
a) Provstiet er søgt om overførsel af overskud fra 5 % 

bevillingen fra fældning af risikotræer i 
præsteskoven til køb af minilasteren.  

b) Provstiet er søgt om godkendelse af køb af 
styringsure til Bregninge og Alleshave for 
anlægsmidlerne i 2020 frem for køb af katafalk, 
som angivet/godkendt af provstiet.  

 
a) Godkendt af provstiet. 
 
 
b) Godkendt af provstiet. 
 
 
 

15. Kirke-Kirkegårds- og præstegårdsudvalget, herunder:  
 
a) Bregninge kirke/kirkegård: 

 
b) Sognehuset: 

 
c) Præstegården: 

 
d) Præsteskoven: 

 
e) Bjergsted kirke/kirkegård  

1. Ønske om en ny kistevogn til Bjergsted? 
 

f) Alleshave kirke/kirkegård:  
 

g) Andet: 
 

c) Cisternedele til badeværelse på 1. 
sal i præstegården. Kirsten rykker. 

 
Synslisterne opdateres inden kirkesyn.  
 
 
 
 
 
 
e) Der kigges på budget og vendes 
tilbage 



16. Aktivitetsudvalget: 
a) Koncert i Bregninge den 13.01.2022 udsat til den 

10.03.2022. 

Prioriterer de fælles aktiviteter med 
nabosognene.  

17. Børne- og Ungeudvalget: 
 

Babysalmesang, 6 gange i Bregninge 
Kirke fredage 10-12, start 4.2 

18. Eventuelt.  
 
Forslag om indkaldelse af Kulturforeningens formand til 
en orientering om foreningens aktiviteter i løbet af 
foråret? 
 
Indledning til kommende MR-møde den 23. februar 
2022 ved Annette Lambæk Kjærgaard og kaffe/brød 
ved Dorthe Laursen. 
 

Morten Kyst indkaldes 

 
Alleshave, den 15. januar 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 


