
Bregninge – Bjergsted – Alleshave Menighedsråd

Referat fra menighedsrådsmøde, 20. august 2008                                                                     

Mødet startede kl. 19.00 med velkomst ved formanden, en særlig velkomst til sognepræst Christina Morsing.
Stor tak til organist Jens Peter Jensen, for hans medvirken ved koncert i Alleshave Kirke.

Pkt.1. Regnskabsrapport for første halvår af 2008, v/ Bente Klausen 
           Driftsresultat for første halvår  kr. 333.912,87. Regnskabet gennemgået og taget til efterretning. 
 Det er vigtigt at de penge der er overført fra tidligere års overskud, bliver anvend snarest!
 
Pkt.2. Gudstjenestereform:
 Det blev bl. a. drøftet en eventuel overgang til en gudstjeneste i pastoratet ved normal søndag, med  
 undtagelse af de store helligdage. 9 gudstjenesterne erstattes så af andet, f. eks. aftengudstjeneste,  
 familiegudstjeneste m. m.  Oplæg laves af Christina til godkendelse på næste menighedsrådsmøde.
      

Pkt. 3. Indsættelse af vores nye sognepræst Christina Morsing i vores tre kirker søndag d. 7-9-08 
 efter følgende program:
          Kl. 9,00 gudstjeneste i Alleshave kirke
          Kl. 10,30 højmesse i Bregninge kirke med musikalsk indslag v/ kirkesanger Heidi Montan
          og organist Jens Peder Jensen
          Kl. 12,00 til 14,00  ” åbent hus ” i Sognehuset, der serveres sandwich, frugt m.v.  (vi forventer ca.  
 100 deltagere)
          Kl. 14,30 gudstjeneste i Bjergsted kirke
 Der annonceres, alle er velkommen. Ruth, Erling, Hans og Rud står for det praktiske i Sognehuset.

Pkt. 4. Menighedsrådsvalget d.11-11-08.
 Ruth fortalte om orienteringsmøde  mandag den 15 sept. kl. 1900 i Sognehuset. Der vil blive annon- 
 ceret i uge 37, om valgregler og orienteringsmøde.

Pkt. 5. Orientering om arbejdet med renovering / ombygning af præsteboligen.
 Byggeudvalg, præst og arkitekt har gennemgået præstegården. Arkitekt Svend Nyboe Andersen ud 
 færdiger tegninger.

Pkt. 6.  Orientering om amfiteater gruppernes arbejde.
 Afslag fra Skat, om momsfritagelse. Sponsorstøtte går trægt, arbejdsgruppen  arbejder videre med  
 sagen.

Pkt. 7. Sommer/ efterårs udflugt.
	 Udflugt	lørdag	den	4/10,	udvalg	nedsat	bestående	af	Christina,	Hugo	og	Rud.

Pkt. 8.  Meddelelser ved. :
  
A. formanden: 
 orienterede om revidering af kirkegårdstakster for Kalundborg kommunes ligningsområde. – Ny kvo 
 tering af Bregninge graverstilling, som formanden fandt rimelig.



B.  præsten:    
 kollekt ved høstgudstjenesterne tilfalder Frelsens Hær og Danmission.  Er så småt i gang med de nye
		 konfirmander,	der	bliver	nok	ca.	20	i	alt,	flest	fra	Friskolerne.		Der	er	gudstjeneste	i	Alleshave	kirke	
	 den	14	sept.	for	de	nye	konfirmander		med	forældre,	derefter	indskrivning	i	Sognehuset.	Konfirmand	
 undervisning starter den 23 sept. forhåndstilmeldt til Roskilde i nov. omkostning, bus til Roskilde +  
 85 kr. pr deltager.  
 Aftale med Helene Sørensen  om møde i Ellebogruppen, til en snak om fremtiden for plejehjemsguds- 
 tjenesten.  

D. kirkeværger:       
 Bjergsted, løsning med belysning på vej. Alleshave, kalkning af kirken er lige startet. Bregninge.    
 Ønske fra graveren om påfyldning af jord m. m. ved hækken langs hovedvejen, da den er meget svær  
 at holde pænt, som det er i øjeblikket.

Pkt. 9. Meddelelser fra udvalgene:
 C. informations / kirkebladsudvalg.    
 Nyhedsbrev til fremlægning  (250 stk. trykkes.)
 Kirkeblad bør fortsætte nogle år endnu af hensyn til de ældre, - evt. sammen med Føllenslev / Sær 
 slev, med virkning fra det nye kirkeår.

Pkt.11.   Eventuelt:
 Der har været indbrud på graverkontoret i Bregninge.
 Præsten holder fridag mandag.
 Der blev bevilliget  indkøb af 25 Seniorsangbøger til Ellebogruppen.


