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Formand:
1. Opfølgning på sidste mødes
beslutninger

2. Kirstens sygemelding.Grethe
stopper som vikar d.30.11.

3. Samarbejde med Onsild og
Skjellerup fremover.

Vi havde møde med en jurist fra Menighedsrådsforeningen,
hvor alle medlemmer fra Onsild og Skjellerup deltog. Karen,
Knud og jeg deltog fra os.
Vi blev upartisk orienteret om forskellige modeller for
samarbejde.
Skjellerup gav på mødet udtryk for, at de ikke på nogen
måde ønskede at indgå i et tættere samarbejde med Onsild,
og dermed også os hvis vi begynder at samarbejde
yderligere med Onsild. De ønsker at samarbejde med Hobro.
Da vi kan få en hel præstestilling i vores 4 sogne, er det et
problem hvis Skjellerup ikke vil være med, også selvom vi
som nu skulle dele en præst. Skjellerup vil ikke deltage i en
præsteansættelse hvis Onsild er med.
I mellemtiden har Tine i Hobro sagt op. Hun har en 4. dels
stilling i aresten i Hobro. Nu tilbyder provstiet os, at Onsild og
Glenstrup kan få en 75% præst sammen med en 4. dels
arrestpræst.
Provstiet har anbefalet os at arbejde på den model.
Anni og jeg har holdt møde med formand og næstformand
fra Onsild.
Vi har lavet et udkast til opstart af fælles møder mv.
Fællesmøder vil foregå skiftevis i Aktivitetshuset Handest og
i konfirmandstuen i Onsinsild. når det er i Onsild er det
Jørgen der laver dagsorden til fællesmødet og leder mødet,
når det er i Handest er det mig.
Sekretæren fra Onsild tager referat af fællesmødet og sender
det til mig. Karen tager ref. af vores selvstændige møde. jeg
koordinerer og lægger op på Dappen.
Vi har aftalt ca. samme antal møder pr år. Onsilds
køkkendame sørger for forplejning alle gange. Kaffe og
ostemadder.
Møderne vi fremover komme til at være aftenmøder(En del
arbejdsramte i Onsild)
Første fællesmøde bliver d. 23.11. i Onsild. De har tradition
for at de på det møde konstituerer sig for det næste kirkeår
og får lidt til ganen efterfølgende. Medarbejdere bliver
inviteret med.
Samarbejde omkring kirkeblad starter med det kirkeblad der
udkommer d. 1.12.2022. Anni har sagt ja, til at være med i
udvalget, det er også Onsilds arrangement/aktivitets udvalg.
Der skulle gerne være én mere fra os med i
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udvalget.Udvalget får også til opgave at samordne vores
arragementer og traditioner. Onsild har spejderne til, mod
betaling, at omdele kirkebladet i det bynære. Jørgen spørger
om de vil have Handest, Glenstrup og Holmgård med?
I Onsild har de en årlig sognetur, som vi også kan blive en
del af?
Onsild er indstillet på, at gå ind i samabejdet med et positivt
og åbent sind. Håber vi kan gøre det samme.
4. Købet af hallen

Kirkeværge/Næstformand.
5 Orientering fra
kirkeværge/næstformand

Kasserer/præstegårdsudvalg:
6.Godkendelse af kvartalsrapport 2. Jeg vedhæfter 2. kvartalsrapport til godkendelse. Ved ikke
kvartal 2022
om Knud har rundsendt?

Kontaktperson.
7.Orientering fra kontaktperson.

Præst
ingen præst til stede.

Arrangementsudvalg:
8. Høstgudstjeneste.

2.10. kl. 11.00. Alt det praktiske.( jeg bor i KBh. den uge frem
til 4.10.)

10. Formiddagscafé

18.11. kl. 10.00. Alt det praktiskre.Formiddagscafé.
fremførelse af Selma Lagerloefs Legenden om julerosen ved
organist Dan Selcau og kirkesanger Søren Kjærgaard, begge
tjensgørende ved valsgård og Oue kirker.

11. Hobro kammerorkester.

22.11.kl.19.30. Program følger.

12. Julekoncert med Arosiakoret.

5.12.kl.19.30.

13. Det lille orkester fra kulturskolen 12.12. kl.? Hvem læser op, hvilke forberedelser har vi ellers?
med de 9 læsninger.
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16. Næste møde og forplejning.

Jeg foreslår vi flytter næste møde fra d. 3.11.til d. 23.11. Det
vil så være Onsild der står for forplejningen.

17. Evt.

Handest , den 23.8.2022
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