
Samarbejdsaftale mellem menighedsrådene ved Bistrup, Sct. Olai, 

Sct. Hans og Sct. Catharinæ sogne vedrørende  fælles annoncering  

i Vendelboposten 
 

Samarbejdsaftalen vedrører fælles annoncering i form af en fælles, ugentlig helside, som 

redigeres med udgangspunkt i en skabelon, som stilles til rådighed af Vendelboposten 

efter nærmere aftale herom. 

Formålet hermed er 

• at nå ud til langt flere end de nuværende kirkeblade 

• at de kirkelige aktiviteter fremtræder mere synlige 

• at styrke samarbejdet og koordineringen mellem de fire sogne 

2. Udgifterne til Vendelboposten fordele s efter følgende fordelingsnøgle: 
 

• Bistrup 1/6 

• Set. Olai 1/6 

• Set. Hans 1/6 

• Sct. Catharinæ 3/6 (f j 

3 Indholdet omfatter gudstjenester og arrangementer, som menighedsrådene er 

ansvarlige for. Derud- over bidrager sognenes præster på skift med en kort, ugentlig 

tekst, hvis omfang maksimalt må være 600 anslag inkl. mellemrum. Præsterne aftaler 

selv en indbyrdes rækkefølge for deres bidrag. 
4 Stoffet — tekst og billeder — leveres som hidtil af de enkelte sogne i redigeret form 

(herunder korrektur). Arbejdet hermed kan som udgangspunkt ses i sammenhæng med 

vedligeholdelse af sognenes hjem- mesider. Stoffet sendes til en udpeget medarbejder 

(indtil videre administrativ medarbejder Rikke An- 

drup, som i en indk6ringsperiode bl.a. i forhold til 
VendeJboposten) som 

sørger for opsætning og om nødvendigt koordinerer prioritering af stoffet samt sender 

det til Vendel- boposten. 

De enkelte sogne vælger selv, hvorvidt de vil supplere denne helside med andre 
publikationer. 

6.  Der tilstræbes en ligelig fordeling af stoffet — dog således at der er plads til foromtale 

af større arran- gementer i de enkelte sogne. 

Der etableres en følgegruppe, som løbende evakuerer de ugentlige sider og samarbejdet. 

I følgegrup- pen deltager repræsentanter fra alle de medvirkende sogne. Gruppen mødes 

det første år hvert kvartal og aftaler derefter mødehyppighed. 

Samarbejdet kan af de enkelte menighedsråd opsiges med 3 måneders varsel til 

udgangen af et bud- getår. 
 

Denne samarbejdsaftale er godkendt af hvert af de 4 menighedsråd og træder i kraft 
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Sct. Olai Menighedsråd 
 
 
 
 
 

Set. Hans Menighedsråd 
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