
Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 20. april 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, medarbejderrepræsentant 
Jette Sørensen og regnskabsfører Merete Ditte Nielsen. 
 
Endvidere sendes dagsordenen til:  
Stedfortræder Hans-Erik Olsen, Henrik Linde og Rikke Løbner 
Christiansen. 

 
 
Fra punkt: 52. 
 
Til punkt: 71.  

Cc: Heidi, Tine, Anette, Frank, Dominik og Webmaster. Indledning: Dorthe Laursen (se punkt 
53) 

Afbud: Dorthe Laursen Referent: Christina Morsing 
Til stede:  Kaffe/brød: Jette Sørensen 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

52. Godkendelse af dagsordenen. 
 

Godkendt 

53. Indledning: 
MR har besluttet at indledning til MR-mødet sker ud fra 
notatet ”Inspiration til lokale samtaler i forbindelse 
med det kommende bispevalg.” Vi er nået til punkt 2 
som er Gudstjenesteliv:  
 
”Må eller skal gudstjenestens sprog, form og musik 
forandres? Hvad betyder frihed og tilsyn for din kirke, 
når det gælder gudstjenester og ritualer”? 

Må eller skal? Nogle gange kan det 
være godt at man bruger nutidens 
sprog – aht. forståelse.  
Hold fast ved genkendelsen. Så man 
altid er i stand til at være tilstede i 
nuet.  

54. Fremlæggelse af kvartalsregnskabet for januar kvartal 
2022 ved kasserer og regnskabsfører – under 
forudsætning at kvartalsregnskabet kan gøres færdigt. 
Ellers udsættes punktet til næste møde. 
Kvartalsregnskabet udsendes i givet fald inden mødet. 

Kommer ud med et lille overskud.  
Overvejelser om salt-budgettet skal 
øges næste år. Affaldsafgiften er 
steget.   
Kvartalsregnskab godkendt 

55. Fremlæggelse med henblik på drøftelse af budget 2023 
ved regnskabsføreren, herunder især anlægsønsker.  På 
sidste MR-møde blev følgende anlægsønsker drøftet: 
• Niveaufri adgang i Alleshave. (Mogens) 
• Kirkegårdsplan for Bregninge. (Jens) 
• Kistevogn til Bjergsted. (Kirsten) 
• Udvendig maling af vinduer i Bregninge kirke. 

(Kirsten) 
• Eventuelt andre ønsker? 
Navne i parentes vil sørge for opdaterede priser på de 

Driftsbudget skal først være endelig 
på plads i november.  
Der skal være konkrete tilbud på alle 
vores anlægsønsker.  
Samles sammen til næste møde  



anførte anlægsønsker. 
Formanden udsender oplæg til budget 2023 inden 
mødet. 
Formanden har søgt provstiet om udsættelse med 
aflevering af budgettet til næste MR-møde den 18. maj 
2022. 

56. Arbejdet med sikring af gravstenene pågår, men der er 
af forskellige årsager opstået tvivl om betalingen af 
yderligere ca. 10 gravsten. Notat/orientering fra 
graveren i Bregninge udsendes af formanden inden 
mødet. MR skal træffe beslutning om betalingen af de 
ca. 10 gravsten. Punktet fremlægges af formanden. 

Vi søger 5% midlerne om de sidste 
28.480 kr. Hvis der kommer et afslag, 
skal vi overveje hvad der så skal ske.  

57. Der holdes kirkesyn i Bregninge onsdag, den 27. april 
2022. Vi mødes kl. 9.00 ved præstegården. Hvem 
deltager ud over Præsten, Kirkeværgen, Graveren, 
Formanden og den Bygningskyndige? 
Opgaver: 
• Protokolfører: Formanden 
• Bestilling af frokost: Kirkeværgen 
• Oversigt over hvad der er udført og hvad der 

mangler at blive udført i forhold til sidste års 
protokol: Kirkeværgen 

• Advisering af naboerne til kirkegårdsmuren: 
Graveren. 

Jette og Else deltager derudover 

58. Der holdes kirkesyn i Alleshave og Bjergsted fredag, den 
29. april 2022. Vi mødes kl. 9.00 ved Alleshave kirke. 
Hvem deltager ud over præsten, Kirkeværgen, 
Formanden og den bygningskyndige? 
Opgaver: 
• Protokolfører: Kirkeværgen 
• Bestilling af frokost: Kirkeværgen 
• Oversigt over hvad der er udført og hvad der 

mangler at blive udført i forhold til sidste års 
protokol: Kirkeværgen 

• Advisering af naboer til kirkegårdsmuren: Tine i 
Alleshave og Anette i Bjergsted. 

Mogens deltager derudover 

59. MR skal drøfte muligheden for at genstarte ”Det grønne 
udvalg” – udvalget vedr. ”Grøn Kirke.” Rikke har om 
muligt vist interesse for at deltage. Punktet fremlægges 
af formanden. 

Rikke er med. Grøn kirkegård kan 
måske komme på.  

60.  Menighedsrådet har tidligere behandlet og godkendt 
følgende: 
• Vedtægt for valgt kasserer 20.01.2021. 
• Forretningsorden for menighedsrådet 17.02.2021 

og den 17.03.2021. 
• Regnskabsinstruks 20.01.2021. 
• Vedtægt for kirke- og kirkegårdsudvalget 

20.04.2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Men der mangler fortsat følgende: 
• Vedtægt for sekretær 
• Vedtægt for kontaktperson 
• Vedtægt for kirkeværge 
 
Menighedsrådet skal drøfte og beslutte procedure for 
godkendelse af de sidste 3 anførte vedtægter. 
 

Vedtægt for sekretær er godkendt.  

61. Godkendelse af diverse arbejder/investeringer: 
a) Ny hegning i Bjergsted. 
 
 

Godkendt 

62. Nyt fra medarbejderne. 
 
 

Falck tjekker brandudstyr i januar-
februar.  

63. Siden sidst, herunder blandt andet: 
a) Gudstjenesterne generelt. 
b) Påskens gudstjenester, herunder skærtorsdag. 
c) Fælles generalforsamling i Ubby 24.03.2022. 
d) Grundtvig og kvinderne v/Ann Mari Max Hansen 

den 7. april i Viskinge. 

Dejlig helt almindelig påske.  
 
Rigtig god aften med AnnMari Max 
Hansen.  

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

 

64. Formanden: 
a) Budgetkonsultation tirsdag, den 16.08.22 kl. 16.30 

hos provsten. 
b) Bispekandidat Anna Helleberg Kluge kommer til 

Bregninge kirke 28.04.22 kl. 19.00. 
c) Liste over stemmeberettigede til bispevalget. 
d) Inspirationskonference om grøn omstilling i 

Fredericia 16.0522 kl. 9.30 – 16.00. 
e) Opdaterede retningslinjer for sikker 

kommunikation. 
f) Nyheder inden for det ansættelsesretlige område. 

 
 
 
 
 
 
 
 
e) MR kan efter nytår sende sikkert 
post.  
f) Seniorbonus ved det 62. år, kan dog 
omsættes til fridag eller ekstra 
pension.  
 
 

65. Præsten: 
a)  

 

 Husk at se programmet til Himmelske 
Dage. Fælleskørsel til domkirken den 
29.5? 

66. Kontaktpersonen: 
a)  
 
 

 

67. Kassereren/økonomi: 
a)  

 
 
 



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

• Udskiftning af boks vedr. alarmsystemet? 
 

b) Sognehuset: 
 

c) Præstegården: 
• Arbejder ifølge præstegårdsprojektet? 
 

d) Præsteskoven: 
 

e) Bjergsted kirke/kirkegård: 
• Nyt dyrehegn i Bjergsted? 
• Kalkning i 2022 – tilbud? 
 

 
f) Alleshave kirke/kirkegård:  

• Kalkning 2022 – tilbud? 
 

g) Andet? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
c) Der kigges på det ved kirkesyn. 
 
 
 
 
 
Kalkning: 75.000 plus moms 
 
 
 
Kalkning: 50.000 plus moms 
 
 

69. Aktivitetsudvalget: 
 
 

 

70. Børne- og Ungeudvalget: 
 
 

Desværre ingen minikonfirmander i 
denne omgang. Vi må prøve igen.  

71. Eventuelt.  
 
Indledning til kommende MR-møde den 18. maj 2022 
ved Mogens Kristiansen og kaffe/brød ved Jens Bendix 
Nielsen. 
 

 

 
Alleshave, den 16. april 2021 
Venlig hilsen  
Jens Bendix Nielsen 
Menighedsrådsformand  
 
 
 

 
 

 

   
   
 
  

Anni Vognstoft 

 

Annette Lambæk Kjærgaard 

Kirsten Øriis Bjerrum 

 

Marit Dorthe Augusta Laursen 

Christina Morsing 

 

Per Mogens Kristiansen 

 

 

 

 

 


