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SOGNEBLADET
Multikunstner
UIla Villefrance Salling-Mortensen
er fra Viby og udstiller
mindre skulpturer og
malerier i sognegården
fra september til november
– se side 14.

PRÆSTENS KLUMME

GUD ER EN DYBDE INDE I DIG,
SOM ER HELT OVERVÆLDENDE
En aften her i sommer slog jeg ind på en
TV-udsendelse om Hærvejen, som jeg
selv har elsket og stadig holder meget af
at vandre på: “Helmig – næsten mutters
alene” på DR1.
Det er nogle af den slags udsendelser,
jeg holder mest af. Dokumentarprogrammer som går tæt på mennesker
og handler om livets store eksistentielle spørgsmål. Udsendelsen handlede
om sangeren Thomas Helmig, der midt
i livet har fundet glæden ved at vandre
– alene uforstyrret i naturen. Det er en
glæde, som jeg fuldt ud deler med ham
og derfor kunne jeg uden videre nikke
genkendende til hans oplevelser derude på Hærvejen.
Thomas Helmig havde i tre dage slået
følge med Tv-værten Anders Agger og
i udsendelsen talte de to om livets store spørgsmål. De talte om tro og salmer,
ja om kærlighed, tvivl, døden og om forfængelighed. Det kom der en dyb og interessant samtale ud af. Thomas Helmig
fortalte åbent og ærligt om sit melankolske sind, som havde præget hans
personlighed lige siden 6-års alderen.
Men han fortalte også om de spirituelle oplevelser, han ik på sine vandringer
alene i naturen. Han fortalte om følelsen
af at blive ét med naturen og fuldkommen glemme sig selv. Thomas Helmig
kunne ikke sige, at han troede på hverken Gud eller på et evigt liv. Alligevel
kunne han dog i glimt opleve en følelse
af, at der var noget større bag ved det
hele – en spirituel følelse af noget, som
han bedst kunne beskrive som et “Alt”.
Den følelse har jeg selv oplevet lere
gange på Hærvejen eller på min vandring i Sydgrønland og på jeldet i Rondane. En stærk og uforklarlig følelse af,
at være en del af noget “større”, naturligvis forstærket af det at føle sig meget lille derude i ødemarken mellem
jeldets høje tinder og hvor øje rækker
langt, langt ud i horisonten. Det er ganske enkelt ubeskriveligt, ja uforklarligt.

Men helt sikkert en følelse rigtig mange har oplevet i naturen, hvad enten det
er ude på havet, dybt inde i skoven eller
højt oppe på jeldets tinde.
Udsendelsen ik mig til at tænke på bogen ”Mesterlære – en livsfortælling” af
en anden musiker, nemlig Peter Bastian,
som desværre døde her i foråret i en alder af 73 år. Den bog gjorde et stort indtryk, ikke mindst fortællingen om hans
vandreture i Grønland og Lapland. Her
beskriver han præcis den samme følelse
af at være ét med naturen, om end han
i modsætning til Helmig, taler åbent om
sin tro på Gud. Det er ganske vist ikke en
tro, han har haft med sig fra barnsben,
for som han skriver: ”Jeg er fra et socialistisk barndomshjem og har en baggrund som fysiker, så mit standardsvar
på, om jeg troede på en gud, var i mange år et nej. Indtil jeg en dag fandt på at
stille mig selv det modsatte spørgsmål,
nemlig om jeg troede på, at der ikke er
nogen gud.
Da jeg gjorde det, fandt jeg til min egen
overraskelse et andet svar. Jeg har lavet
en snes enmandsekspeditioner i Grønlands og Laplands vilde natur, og det gik
op for mig, at hvis jeg havde været overbevist om, at der ikke var nogen gud, så
ville min oplevelse af de ture være radikalt anderledes, end de var.”
”På samtlige ture havde jeg oplevelsen
af, at jeg aldrig var alene. Der var en
meddybde, som på en og samme gang
var overvældende og det mest lige ud
ad landevejen i forhold til mig selv. Men
jeg havde ikke opdaget det før, for det er
så tæt på mig selv, at det er meget svært
at få øje på. Det kan slet ikke lade sig
gøre at se Gud på afstand, for det ville
kræve, at Gud var noget, man kunne adskille sig fra. Men Gud er en dybde inde
i dig, som er helt overvældende. Da jeg
ik kontakt med den, blev jeg nødt til at
bruge det største af alle ord, og det er
Gud.”

Ja, sådan skriver de to vandrere om deres spirituelle oplevelser. En følelse af at
være ét med naturen og deri på forunderlig vis, at opleve sig selv forbundet
med det, som Helmig beskriver som et
”Alt” og som Peter Bastian tør kalde for
Gud.
I bibelen inder vi lignende oplevelser,
– tænkt blot på patriarken Jakob, som i
Betel oplevede at være forbundet med
det guddommelige, da han i drømme så
engle vandre op og ned af en stige, som
førte helt op i himlen (1. Mos. 28). Vi kan
også tænke på Moses og den brændende tornebusk (2. Mos. 3) eller på Saulus,
da han på sin vandring til Damaskus
bliver blændet af et kraftigt lys og hører Jesu tale til ham inde fra himlen. En
stærk oplevelse, der ikke blot førte til at
han i tre dage var blind, men som på sigt
førte til hans omvendelse (Apg. 9).
I litteraturen kan jeg ikke lade være med
at tænke på romanen Lykke-Per, som
gjorde et dybt indtryk på mig, da jeg
læste den som ung. Om præstesønnen,
der i trods valgte videnskaben frem for
troen og med lys og lygte søgte efter det
lykkelige liv. Til sidst endte han med at
inde sig selv, da han endte som vejassistent langt ude i den øde og barske natur oppe i Thy. Her oplevede han et liv i
pagt med den natur, som han kaldte for
viis og miskundelig.
Henrik Pontoppidan, som skrev romanen for over 100 år siden, var erklæret
ateist. Alligevel kan jeg ikke lade være at
tænke på, at også hovedpersonen Lykke-Per oplevede at være i pagt med naturen på en måde, som var dybt religiøs.
Jeg vil sige som Lykke-Per, at naturen er
viis og miskundelig. Naturen åbner for
åndelige dimensioner, hvor Gud kan nå
ind og røre ved vore hjerter. På en sådan måde, at vi kan inde ind i os selv og
måske opleve at ”Gud er en dybde inde i
dig, som er helt overvældende”.
Henrik Søgaard Mikkelsen
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Bedemanden
på Viborgvej

SKAL DIN
ANNONCE
VÆRE HER?

Hos os får du faglig og venlig
betjening oven i købet!
Asger

Karina

Daniel

Rikke

Simon Hvid Svensson
Bankrådgiver

Nanna

Nordea | Viby Rådgivningsfilial
Besøg mig: Skanderborgvej 190, 8260 Viby J
Tlf: 55468439 | Fax: 86151070
E-mail: simon.svensson@nordea.dk
Web: nordea.dk

FOTO-MATIC
TLF. 86 14 94 44

VIBY-CENTRET
www.foto-matic.dk

Medlem af Danmarks Fotohandlerforening

VIBY KIRKE SOGNEBLAD

Få betjening døgnet rundt i Nordea 24/7.
Ring 70 33 33 33 eller brug vores chat
på nordea.dk.
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FRIKVARTER FOR VOKSNE
PROGRAM FOR EFTERÅRET 2017
TIRSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2017 KL. 14 – 16

TIRSDAG DEN 10. OKTOBER 2017 KL. 14 – 16

Sang og spil med Andreas.
Ungdommen er ikke hvad
den har været – og det har
den forresten aldrig været!
Andreas Asmild er 13 år og
opvokset med musik og sang.
Han er født ind i en musikfamilie som den jerde i en søskende lok på fem, der alle
spiller musik.
Han tager sin mor, Helle Asmild, med ud at optræde, ”for hun
er egentlig ret god på sin harmonika.”
Vi skal høre Shu-bi-dua, De gyldne Løver og meget andet fra
én, der kommer med al den energi, talent og glæde, der hører ungdommen til.

FOR DIG, DER HAR SVÆRT
VED AT GÅ OG GERNE
VIL TIL FRIKVARTER
I VIBY SOGNEGÅRD
Vi tilbyder gangbesværede sognebørn,
som gerne vil deltage i Frikvarter for
Voksne den 2. tirsdag i måneden, at de kan
bestille en taxa til disse arrangementer.
Vi har fået en ny ordning. Læs herunder.
Ring gerne til Lisbeth Krabbe på
tlf. 8614 8212 eller 2285 1363 for
information om, hvordan du fremover
selv bestiller taxa til Frikvarter i Viby
sognegård.
Du, en ven eller en pårørende kan også
skrive til kirkemedarbejder@vibykirke.dk.

En ϔlok glade musikanter
Møllestiens Husorkester opstod for 13 år siden og har
nu 10 glade spillemænd – og
kvinde medlemmer.
Repertoiret består af ca. 150 numre i mange genrer, f.eks.
gamle slagere, swing, polka`er, hopsa`er og wienervalse. Plejehjemmene er særligt inviterede.

TIRSDAG DEN 14. NOVEMBER 2017 KL. 14 – 16
Underholdning med
Christiane og Jytte
Som noget nyt har vi denne
eftermiddag fællessang med
Christiane, som leder, fortæller og pianist. Efter kaffen vil der være livsfortælling
på programmet. Alle mennesker er unikke med deres helt egen historie. Kontakt gerne Lisbeth Krabbe på tlf.
22851363, hvis du er interesseret i at fortælle din historie.

TIRSDAG DEN 12. DECEMBER 2017 KL. 14 – 16
Adventshygge frikvarter
med præsterne
Traditionen tro holder vi adventsfrikvarter, hvor præsterne fortæller julehistorier, og vi synger og får kaffe og
lagkage.

Deltagelse koster 30 kr., inklusiv kaffe og hjemmebag.
For program indhold for Frikvarter i efteråret se også på hylden i sognegården og på www.vibykirke.dk
Lisbeth Krabbe, Kirke- og kulturmedarbejder
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EN BESØGSVEN
KAN GØRE EN STOR FORSKEL
I ET ANDET MENNESKES LIV
NÅR MENNESKER MØDES ER DER LIV
Kunne du tænke dig at blive en vigtig del af et andet menneskes liv? Jeg leder efter mennesker, som har tid og overskud
til med regelmæssige mellemrum at snakke, gå tur eller andet sammen med et menneske, som af en eller grund ønsker
en besøgsven.
Det skal give mening for begge parter, så bliver samværet
bedst. Jeg mødes derfor på forhånd med både besøgsven
og den, der ønsker besøg, så jeg kan hjælpe med til et godt
match.

Hør mere hos kirke- og kulturmedarbejder Lisbeth Krabbe.
Du kan ringe på tlf. 86148212 eller 22851363. Du kan også
skrive til kirkemedarbejder@vibykirke.dk.
Lisbeth Krabbe,
Kirke-og kulturmedarbejder

SAMTALEFORUM OM ETISKE OG
EKSISTENTIELLE SPØRGSMÅL

a

Samtalerne om etiske og eksistentielle spørgsmål fortsætter i efteråret 2017. Vi mødes i Sognegården tirsdag den 12.
september kl. 19.30-21.30.
• Det første emne bliver Bekymring.

SORG- OG LIVSMODSGRUPPE I VIBY SOGN
Vi oplever alle at miste.
Det er et voldsomt livsvilkår. Men vi kan
hjælpe hinanden med at bære det ubærlige.
Når vi mister et nærtstående medmenneske, kan vores
verden gå i stykker. Og det uanset om den mistede blev
26 eller 86 år. Kærligheden dør ikke, den bliver til sorg
og savn. Samtidig kan der vise sig mange andre mere
eller mindre velkomne følelser.
At mødes i en lille gruppe på 8, der er i samme situation, kan blive en vigtig støtte i en meget svær tid.
Gruppen mødes hver anden mandag fra kl. 15 – 17 i
Viby sognegård. Hvis du vil vide mere, bedes du kontakte sorggruppeleder Lisbeth Krabbe på 86148212
eller 22851363. Du kan også skrive til kirkemedarbejder@vibykirke.dk
Lisbeth Krabbe,
Kirke- og kulturmedarbejder

VIBY KIRKE SOGNEBLAD

I oktober mødes vi tirsdag den 10.
• Emnet vil være Tilgivelse.
Tidspunktet for november aftales med deltagerne.
Man er velkommen til at kontakte os på tlf. 8614 9712.
Alle er velkommen. Tilmelding er ikke nødvendig.
Esther Bros og Johannes Nissen

LØRDAGSDÅB
I september og november holder vi dåbsgudstjenester på
lørdage. Det bliver lørdag den 9. september og lørdag den
18. november – begge kl. 10.00.
Dåbsgudstjenesten ligner de andre gudstjenester bortset
fra, at der ikke er altergang.
Se mere på kirkens hjemmeside.
præsterne
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BØRN OG UNGE
BABYSALMESANG

LEGESTUE

Mandag d. 4. september kl. 11 starter der et nyt Babysalmesangshold i Viby Kirke. Holdet kører til og med
mandag d. 16. oktober. Kontakt B&U-medarbejderen
for at høre, om der er ledige pladser på holdet!

Hver tirsdag fra kl. 10.15-12 holder Legestuen åbent
i Viby Sognegård. Her leger og hyggesnakker vi, inden vi synger sammen i ca. 15-20 min. Bagefter er
det tid til madpakker og kaffe/te. Når sulten er stillet,
kan børnene lege videre.

Babysalmesang er 40 minutters sanseoplevelse i kirken, hvor smukke klange, babyernes egne lyde og forældrenes sang klinger, og samtidig bruges fagter og bevægelse i kirkerummet.
Forløbet er gratis, dog er tilmelding nødvendig på
b-u@vibykirke.dk
Dorte Klokmose, B&U-medarbejder

Alle er velkomne – her kommer både barnepiger,
bedsteforældre, forældre på barsel og hjemmegående med deres børn. Der er ingen tilmelding, man møder bare op.
Kontakt:
Dorte Klokmose, B&U-medarbejder
Mail: b-u@vibykirke.dk

SMÅ SYNGER SAMMEN-DAG,
TORSDAG D. 14. SEPTEMBER
Viby Kirke inviterer alle vuggestuer, børnehaver, dagplejere og hjemmepassede børn i Viby sogn til Små Synger
Sammen-dag, som er en årlig sangdag for dagtilbud under
projektet ’Syngelyst’, som er støttet af Kulturministeriet.

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Vi starter vores hyggelige Spaghettigudstjenester
op efter sommerferien, torsdag d. 28. september
kl. 17.00.
Vi skal synge rytmiske fagtesange, høre bibelhistorie, tænde lys og bede Fadervor.

Vi mødes kl. 10.00 på P-pladsen foran kirken, hvor der
bliver delt lag ud, inden vi synger sammen i ca. 20 min.
Emnet i år er ’Dyr’, se sangtitlerne på kirkens hjemmeside:
www.vibykirke.dk
Efterfølgende byder kirken på vand og gnavegrønt
på pladsen.
Tilmelding til B&U-medarbejder i Viby Kirke, Dorte
Klokmose, på b-u@vibykirke.dk eller på 8614 4201.
Læs mere på DR’s hjemmeside: www.dr.dk/skole/
musik/indskoling/smaa-synger-sammen

Bagefter er der spaghetti og kødsovs til alle
i Viby Sognegård.
Pris: 20 kr. pr. voksen, og børn er gratis.
Kommende spaghettigudstjenester:
26. oktober og 30. november.
Der er ingen tilmelding, man møder bare op.
Dorte Klokmose, B&U-medarbejder
og Lise Barnkob, sognepræst
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Alt i buketter,
dekorationer og kranse m.m.

Skal du have solgt i 2017?
danbolig Andersen & Partnere
sælger boligerne i Sydbyen.
Ring på 8611 0044
og få en gratis salgsvurdering.

SKAL DIN ANNONCE
VÆRE HER?

danbolig Andersen & Partnere
v/ Jesper H. Andersen, ejendomsmægler, valuar, MDE · Viby Torv 4 · 8260 Viby J · tlf. 8611 0044
viby-j@danbolig.dk · www.danbolig.dk
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BUDDY LEGETØJ
VIBY CENTRET
8260 VIBY J.
TLF 86 14 06 11

VIBY KIRKE SOGNEBLAD
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CAFE PARASOLLEN
CAFÉ PARASOLLEN SPISER SAMMEN
Projektet med gratis fællesspisning er nu slut, men vi følger op på succesen
den sidste mandag i hvert kvartal. Spisning, sang + musik starter kl. 17.30, og du
kan drikke kaffe, hygge dig og få en snak med nye og gamle venner frem til kl. 21.30
Pris: 50 kr. pr. gang.
Der er planlagt følgende datoer:
D. 30. oktober, d. 29. januar 2018 og d. 30.april 2018
Tilmelding og betaling er nødvendigt senest fredagen før den
pågældende mandag i caféen eller på tlf. 86117703, hvis man har mobilepay

Vel mødt i CAFE PARASOLLEN
Grundtvigsvej 4,
8260 Viby J.
www.cafe-parasollen.dk

23. maj 2017

PRESSEMEDDELELSE

BRUGERE FRA CAFÉ PARASOLLEN
HIVER MEDALJER HJEM ...
Deltagerne fra Café Parasollen havde en skøn dag med gode
oplevelser, socialt samvær og masser af grin, da de i weekenden deltog i KFUM Koppen i Kolding.

- Engagementet vidner om, at motion og sundhed er for alle,
så længe det er på deres egen spillebane, siger Carsten Refshauge, udviklingskonsulent i KFUM’s Sociale Arbejde.

Fem deltagerne fra Café Parasollen i Viby havde stor succes
og kunne hive en lot medalje med hjem. Vi hylder ikke motoet ”tab og vind med samme sind”, men går all in og selvfølgelig efter guldet.

Næsten 200 mennesker fra KFUM’s Sociale Arbejdes væresteder og caféer landet over deltog i KFUM Koppen, og
der blev dystet i 17 forskellige discipliner – i alt fra yatzy og
skak til badminton og fodbold.

Dog er det sociale samvær og den gode stemning de allervigtigste årsager til, at vi er mange som deltager år efter år.
Selv om de leste af deltagerne på forskellige vis er udsatte
mennesker, og ikke normalt er en del af foreningslivet, så
var kampgejsten og humøret højt.

Bag arrangementet står KFUM’s Sociale Arbejde og KFUMs
Idrætsforbund, som ønsker at sætte fokus på ulighed i sundhed. KFUM’s Sociale Arbejde er meget opmærksom på den
stigende ulighed i sundhed, og de forskellige væresteder og
caféer søger hver dag at påvirke udviklingen, så sundhed og
motion ikke kun er for de bedst stillede i Danmark.

Støtteforeningen PARASOLLENS VENNER

HYGGE AFTEN DEN 11. SEPTEMBER 2017
Vi vil gerne a holde en hyggeaften – ligesom sidste
efterår. Vi serverer noget rigtig dejlig mad (kr. 40,00)
og spiller et par omgange banko. Der vil komme opslag i Parasollen med nærmere oplysninger, men
husk allerede nu at være opmærksom på datoen.
Vel mødt – Parasollens venner
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VIBY OG RAVNSBJERG FÆLLES
SOGNEAFTENER – SAMMEN KAN VI MERE
OGSÅ I PERIODEN EFTERÅRET 2017 – FORÅRET 2018 VIL DER VÆRE 4 STØRRE
FÆLLES SOGNEAFTENER. TO I RAVNSBJERG OG TO I VIBY.
TIRSDAG DEN 24. OKTOBER KL. 19.30 I RAVNSBJERGKIRKEN
Journalist Abdel Aziz Mahmoud: ”Hvor taler du godt dansk! – Når integration lykkes”
Abdel Aziz Mahmoud er pt. en af Danmarks mest fremtrædende og pro ilerede
journalister. I 2016 udgav Abdel sin bog ”Hvor taler du lot dansk!” og er siden blevet
en betydningsfuld og opsigtsvækkende stemme i den offentlige debat. I sit foredrag
tager Abdel blandt andet udgangspunkt i sin bog “Hvor taler du lot dansk!”, som
omhandler familiens kamp for at lykkes i Danmark.

TIRSDAG DEN 28. NOVEMBER KL. 19.30 I VIBY SOGNEGÅRD
Professor i Statskundskab, Gert Tinggaard Svendsen: ”Danskernes x-faktor er Tillid”
Gert Tinggaard Svendsen har forsket i tillid. I Danmark stoler 78 procent på de
leste andre mennesker. Bundskraberen er Brasilien med kun 5 procent tillidsfulde
mennesker. Danskerne er verdensmestre i tillid, og dette særligt danske kan være
vores x-faktor. Dette oplæg handler om, hvad vores tillid til hinanden betyder for vore
relationer og for hele samfundet.

ONSDAG DEN 7. FEBRUAR 2018 KL. 19.30 I RAVNSBJERGKIRKEN
Biskop Henrik Wigh-Poulsen: ”Om præsten og digteren Jakob Knudsen”
Jakob Knudsen (1858-1917) er mest kendt for sin smukke salme ”Se nu stiger solen”,
men han var også forfatter og blev som sådan formet af datidens kirkelige- og kulturelle
strømninger. Og det er et stykke historie vi alle har del i.

TIRSDAG DEN 27. FEBRUAR 2018 KL. 19.30 I VIBY SOGNEGÅRD
Stephen Egede Glahn: ”Fra jægerkops til prædikestol”
Som major var Stephen Egede Glahn syv år i Forsvarets Efterretningstjeneste.
Derefter blev han sognepræst i Munke Bjergby-Kirke ved Sorø. Siden 2005 har han
været pastor, foredragsholder og skribent. ”Fra jægerkorps til prædikestol” er en
spændende og inspirerende skæbnehistorie.

Se også www.vibykirke.dk og hold øje med hylden i sognegården for folder om
fælles sogneaftener i efteråret 2017 og foråret 2018.
Deltagelse koster 50 kr. kontant, inklusiv kaffe og kage

VIBY KIRKE SOGNEBLAD

Viby- og Ravnsbjerg Menighedsråd
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BARE MÆND
HYGGE, HERREMAD OG HUMOR
Vi tror, at det for mænd
• er godt at høre noget fra andre
• godt at spise sammen
• og godt at få en snak med andre mænd.

HØJSKOLE
DATOER FOR EFTERÅRET 2017
Onsdag den 20. september 2017 kl. 10 – 12
Først soldat så mentor
og leder af veteran café

Vi holder pause grundet orlov og har derfor
ikke noget på programmet i efteråret.

Tidligere udsendt soldat nu leder
af veteran café i Skive, Preben
Sloth, fortæller om erfaringer fra
livet i krigen og som mentor for
krigsveteraner.

FORÅR 2018:

Onsdag den 18. oktober2017 kl. 10 – 12

EFTERÅR 2017:

Torsdage den 15. februar, den 15. marts,
den 19. april og den 17. maj
Deltagelse koster 50 kr. inklusiv
smørrebrød/øl/vand og kaffe
For program indhold i foråret 2018:
Se folder på hylden i sognegården,
på hjemmesiden og i sognebladet.

TILMELDING:
Ingen tilmelding, man møder bare op i sognegården fra kl. 17.00 – 20.00

HVAD VIL VI?
Vi vil lave månedlige samværsmøder for mænd
på egne præmisser. Et uformelt samvær, der
ikke kræver noget af dig og giver mulighed for
samvær.
Vi sætter pris på fællesskabet og man er
selvfølgelig velkommen til at tage venner
og naboer med og det er ingen forudsætning,
at man bor i sognet.
Vi vil arbejde for, at det bliver et omsorgsfuldt,
lystbetonet samvær med lidt til både mave,
hoved og hjerte.
Vi er en del af Folkekirkens tilbud – men
specielt til mænd.

Fra landmand til præst
Tidligere præst og nu forfatter og
foredragsholder Egon Kristiansen
fortæller om, hvordan han blev
mønsterbryder. Han voksede op
i fattige kår og med en ”given”
fremtid inden for landbruget,
men sådan blev det ikke!

Onsdag den 22. november 2017 kl. 10 – 12
Hvordan danskere lever i USA
Vi har fornøjelsen igen at møde
tidligere kirkesanger og rejseleder,
Benedikte Ehlers, som denne
gang bl.a. fortæller om livet
som dansker i USA.

Deltagelse koster 50 kr.
inklusiv kaffe og rundstykke
HUSK:
Der kan bestilles smørrebrød i Café Parasollen
dagen før højskoledagen på tlf. 86 117703

For program indhold i efteråret 2017 se også hylden
i sognegården og www.vibykirke.dk

Sognepræst Henrik Søgaard Mikkelsen
Lisbeth Krabbe,
Kultur- og kirkemedarbejder
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DIVERSE MEDDELSER

JULEHJÆLP
Julen er særlig kristen højtid, som alle gerne skulle have mulighed for at fejre. Derfor uddeler Viby Menighedspleje julehjælp til
de beboere i sognet, som trænger mest. Julehjælpen gives i form
af en købmandskurv med lidt godt til julemiddagen.
Skemaer til ansøgning om julehjælp kan hentes på kordegnekontoret og i Café Parasollen samt hos præsterne fra begyndelsen af
november. Der skal vedlægges en kopi af sidste års selvangivelse.
Ansøgningen a leveres/sendes til kordegnekontoret.
Fristen er mandag den 20. november
Ansøgere får brev med besked og oplysning om hvor og hvornår
julehjælpen udleveres. Gaver til menighedsplejen modtages med tak,
– kan indbetales på menighedsplejens konto: 9860 – 892 – 00 – 00852.

TIRSDAGSKLUBBEN
EFTERÅRET 2017
Den 5. september

Den 3. oktober

Krydstogt på Donau
Med spændende oplevelser fra Wien m.m. i billeder
Ved Preben Østergaard Brabrand
Et meningsfuldt liv – ϔik du set det, du ville?
Foredrag v. Birgitte Graakjær Hjort, Århus

Den 7. november

Ikke klar endnu

Den 5. december

Jule hygge

BIBELKREDSEN
SEPTEMBER – DECEMBER 2017
Gennemgang af Apostlenes Gerninger
Onsdag 6. september
v/ Ib C. W. Skjøth
Ap. G. 11.1 – 30
Evangeliets vej til hedningerne
Onsdag 20. september
v/ Lis Veland
Ap. G. 12.1 – 25
Peters fængsling og befrielse
Onsdag 4. oktober
v/ Mia D. Knudsen
Ap. G. 13.1 – 25
Barnabas og Paulus på mission
Onsdag 18. oktober
v/ Anna Kristiansen
Ap. G. 13.26 – 52
Vækkelse og forkyndelse
Onsdag 1. november
v/ Thyge Hjortlund
Ap. G. 14.1 – 28
Første missionsrejse afsluttes
Onsdag 15. november
v/ Lise V. Barnekob
Ap. G. 15.1 – 21
Apostelmøde i Jerusalem
Onsdag 6. december
v/ Lisbeth Krabbe
Ap. G. 15.22 – 41
Menighederne styrkes

100 SALMER

Onsdag 13. december kl. 15-17:
Julemøde i Viby Sognegård

Torsdag den 12. oktober kl. 19.00 indbydes alle til salmesangsaften i Viby
kirke. Vi skal synge i vores nye tillæg ”100 salmer” og i vores gode gamle salmebog. Aftenen bliver ledet af Christiane fra klaveret oppe i koret i kirken.
Vi skal synge nye salmer og nogle gode salmer vi kender, midt vejs vil der
være en lille forfriskning i våbenhuset. Velmødt til alle der har lyst til at synge eller bare har lyst til at lytte til salmer.
Organist og kantor i Viby kirke
Christiane Bayer Hvas

I bibelkredsen indledes samværet med
en salme, hvorefter der drikkes kaffe
til medbragt brød. Efter endnu en salme
er der læsning og gennemgang af
dagens tekst. Herefter er der lejlighed til
at samtale og synge lere salmer.
Møderne holdes i Sognegården
kl. 14.30-16.00
Velkommen i kredsen!

VIBY KIRKE SOGNEBLAD
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DIVERSE GUDSTJENESTER

ALLEHELGEN
Søndag d. 5. november er det Alle Helgens søndag – en dag
hvor vi særligt mindes dem, som vi ikke længere har iblandt
os. Det sker igen i år ved to forskellige gudstjenester: Søndag formiddag ved den almindelige højmesse kl. 10 – og
søndag eftermiddag ved en særlig allehelgensgudstjeneste
kl. 16.00, hvortil vi inviterer alle dem, der gennem det seneste år har fået begravet en pårørende fra kirken eller ved
en af kirkens præster. Men alle er selvfølgelig hjerteligt velkomne til gudstjenesten, hvor kirken vil være optændt af levende lys og hvor navnene på det seneste års døde vil blive
læst op. Inden gudstjenesten vil der være mulighed for at
købe et kirkegårdslys, som vi slutter med at bære ud til gravene. Derefter serverer vi en kop suppe i våbenhuset til alle,
der har lyst og tid.

FAMILIEGUDSTJENESTE –
SIDST I OKTOBER
Årets BUSK gudstjeneste i Viby kirke løber af stablen søndag d. 29. oktober kl. 10. Det er en familiegudstjeneste, en
særlig markering af forholdet mellem Børn, Unge, Sogn og
Kirke – deraf navnet – og vi håber rigtig mange har lyst til at
komme til en anderledes og festlig markering af, at kirke og
gudstjeneste bestemt også er for børn, ja for hele familien.
Den søndag er alt ikke som det plejer at være, altergangen
smager bedre end på andre søndage, og efter gudstjenesten
har vi sørget for ekstra lækkerier til kirkekaffen og kirkejuicen i våbenhuset. Som kom og fest sammen med os – vi glæder os til at se jer!! Og husk: Det er denne søndag vi skifter
fra sommertid til vintertid – så man kan sove en time længere og alligevel nå i kirke til tiden.

Præsterne

Sognepræst Lise Barnkob

GUDSTJENESTER PÅ
BORGVOLD OG KONGSGÅRD

FOR DIG, DER GERNE VIL HAVE
HJÆLP TIL AT KOMME I KIRKE
Er du dårligt gående, og er der ikke nogen du kan køre
med til kirke?
Vi tilbyder alle sognebørn, som er dårligt gående,
at blive kørt til og fra højmessen i Viby kirke kl. 10.00,
den første søndag i måneden. Du skal blot henvende dig
hos Lisbeth Krabbe senest torsdag inden kl. 15.00.
Ring gerne på tlf. 8614 8212 eller 2285 6313.
Du, en ven eller en pårørende kan også skrive til
kirkemedarbejder@vibykirke.dk.
Lisbeth Krabbe,
Kirke-og kulturmedarbejder

September
Torsdag den 14.
Torsdag den 28.

kl. 14.30
kl. 10.30

Kongsgård
Borgvold

Oktober
Torsdag den 12.
Torsdag den 26.

kl. 14.30
kl. 10.30

Kongsgård
Borgvold

November
Torsdag den 9.

kl. 14.30

Kongsgård

GUDSTJENESTER PÅ
HØSKOVKOLLEGIET
Oktober
Fredag den 27.

kl. 10.00

Damagervej

GUDSTJENESTE I VIBY CENTRET
ONSDAG DEN 20. SEPTEMBER KL. 19.30
Ved gudstjenesten medvirker præsterne fra Viby, Fredens og Ravnsbjerg sogne.
Gudstjenesten er en del af Viby-Ugen 2017 og er arrangeret i et samarbejde mellem Viby Fællesråd og Viby kirkerne.
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SOGNEREJSE

TUR TIL VENSKABSMENIGHEDEN
I LUTHERLAND

Viby Sogns venskabsmenighed i Elsterwerda i det sydøstlige Tyskland havde inviteret folk fra Viby Sogn på besøg sidst
i maj måned. Forbindelsen til menigheden i Elsterwerda i
det tidligere Østtyskland opretholdes, som vort bidrag til
international forståelse og berigelse, men også for at støtte
kirkesamfundet i et område, hvor regimet i en lang periode
undertrykte kirkelige og andre humane bevægelser.
Turen blev foretaget med tog frem og tilbage, hvilket gav
god tid til snak, hygge og til at nyde forårslandskaberne på
vejen. Første stop var i Leipzig, hvor vi opholdt os en dags
tid. Her nåede vi de berømte seværdigheder som Auerbachs
Keller, Nikolai Kirche og Thomas Kirche. Steder, hvor Martin
Luther har slået sine folder. Vi kom også forbi det lotte universitet i en by, som i den grad er værd at gæste. Der er liv,
kultur, modernitet osv.
Efter fredag i Leipzig gik turen til Elsterwerda med tog, ned
til vore værtsfamilier. I Elsterwerda boede nogen hos værtsfamilier og andre på hotel. Ved Elsterwerda Biehla Kirke og
Sognehus samledes vi om aftenen med aktive fra menigheden. Om lørdagen havde vore værter arrangeret en interessant dag i Dresden med bl.a. en tur til toppen af tårnet på
Frauen Kirche som turens højdepunkt i dobbelt forstand.
Frauen Kirche er efter en meget kostbar genopbygning igen
en af de smukkeste barokkirker, vi inder i verden. Som nok
bekendt for de leste blev kirken totalt ødelagt af et engelsk
meningsløst hævntogt i foråret 1945.

VIBY KIRKE SOGNEBLAD

Om søndagen blev vi transporteret til Wittenberg, hvor der
blev a holdt festgudstjeneste som afslutning på Berliner/
Wittenberg Kirchetage, hvor fejringen af 500 års jubilæet
for reformationen var i centrum. Det blev en fantastisk dag
på en kæmpe eng mellem Wittenbergs gamle by på den ene
side og Elben på den anden side. Vi var 120.000 mennesker
på engen foran en kæmpe stor scene, som til en gigantisk
rockkoncert. Bag scenen sad måske 500 musikere. Der var
meget perfekt lyd over alt på engen. Meget store billedskærme var godt fordelt over hele engen, så alle fra tæppet og
kaffe/kage kunne følge med. Der blev lagt en festlig og lys
stemning bl.a. andet i kraft af meget sang og musik. F.eks.
med en del jazzinspireret musik og også fællessangen ”we
shall overcome someday..”sat i gang af en sydafrikansk karismatisk ærkebiskop. Man kunne ønske, at alle gudstjenester med rette virkemidler påvirker såvel forstand som følelser. Ja, der er forståelig at emotionel musik åbner sindet
for gode budskaber hos de leste mennesker. Efter festgudstjenesten blev der tid til at kigge rundt i den hyggelige og historiske by Wittenberg. Nogen nåede forbi slotskirken. Den
hvor Luther slog sine 95 teser op, som første skridt til et opgør med den topstyrede katolske kirke og med især den katolske kirkes måde, at samle penge ind på – salg af bl.a. afladsbreve og lign. rene afpresningsmiddeler.

Hans Chr. Feindor-Christensen,
fmd. MR.
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KUNST I SOGNEGÅRDEN
KUNST I SOGNEGÅRDEN FRA SEPTEMBER TIL NOVEMBER
Multikunstner UIla Villefrance Salling-Mortensen er
vores næste udstiller. Hun har særlig interesse for
skulpturer… i alverdens materialer og størrelser…
og så er hun både døbt, konϔirmeret og gift i Viby kirke.
Her i Viby sognegård kan vi nyde en udstilling med Ulla Villefrance Salling-Mortensens mindre skulpturer og malerier fra september til november. Kom og hør Ulla fortælle om,
hvorfor hun ikke kan lade være.
Det sker til ferniseringen søndag den 17. september i
sognegården efter gudstjenesten kl. 10.00. ”Kunst er det,
man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst.”
Sådan lyder et skønt Storm P ordspil, som man kan inde på
kunstner Ulla Villefrance Salling-Mortensens hjemmeside.
Og det er jo såre sandt. Når kunst udtrykker det det, som
vi ingen ord har for, kan vi få en aha-oplevelse, og så bliver
det umulige muligt. Det er lige hvad billed-og malerkunstner
Ulla Villefrance Salling-Mortensen ønsker med sin kunst.
Som noget af det nyeste forunderlige, har Ulla Villefrance
Salling-Mortensen skabt et udealter til Vissing kirke her i
Østjylland. Det er Danmarks første og eneste udealter. Det
bruges ved ceremonier, både bryllupper og begravelser. Se
foto.
Ulla Villefrance Salling-Mortensen er i øvrigt et rigtigt Viby-barn, hun er både døbt, kon irmeret og gift i Viby kirke.
Det begyndte i 1998 med, at Ulla fandt et stort stykke meget
smukt vraggods på stranden ved sit sommerhus. Nogle mennesker med en trailer, som også gik og ledte efter træ med
historie fra havet, kørte det hjem til hende, og hun lavede
en dejlig skulptur ud af det. Det med at give nyt liv til noget
brugt er stadig en stor inspirationskilde.
Sådan begyndte Ulla sin kunstner tilværelse, en start som
fortæller om en utraditionel, nysgerrig, energifyldt og frimodig tilgang til kunsten.

I 2008 skete der noget, som ændrede Ulla Villefrance Salling-Mortensens liv voldsomt. Hun mistede meget pludseligt to af sine allernærmeste og mærkede, at hun nu havde
valget mellem at blive sindssyg eller at vende sig mod noget
helt andet. Hun valgte heldigvis det sidste. Hun skabte på det
tidspunkt to kors, helt forskellige, et til hver af sine elskede.
”Det var ikke noget jeg havde planlagt, jeg gjorde det bare,
det var godt at gøre”, fortæller Ulla. Siden ønskede Ulla, at
tage et skulpturel-keramik kursus, men da det var overtegnet vendte hun sig mod Kunstakademiet i Århus. Hun havde
ingen forudgående forudsætninger, men bestod alle prøver
og siger: ”Jeg har været utrolig glad for at gå der i alle 4 ½ år.”
Ulla laver skulpturer og maler. Hun har deltaget i næsten alle
censurerede udstillinger i Danmark. Hun elsker samarbejdet med andre, både kunstnere, erhvervsfolk og andre, der
som hun er engageret i det, de laver. Hun er med i bestyrelsen af den censurerede Påskeudstilling i Århus.
Lisbeth Krabbe, Kirke- og kulturmedarbejder

DET SKER HVER UGE
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SØNDAG

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

10.00 Gudstjeneste

13.30 Syklub

10.15 Legestue

9.30 Morgensang

18.00

11.30 Kirkekaffe

13.30 Frimærkeklub

19.30 Folkekor

FDF på Damtoften

VIBY KIRKE SOGNEBLAD

UDFLUGT
BESØG I NØRRE GALTEN
OG LYNGÅ KIRKER OG
KAFFE PÅ LYNGÅ HUS
Onsdag den 27. september kl. 14 til 17 kører vi i egne
biler til Nørre Galten og Vissing kirker, og så får vi kaffe
på Lyngåhus.
Disse kirker ligger ca. 30 km fra Århus tæt på Hadsten.
De er meget forskellige med deres helt egne historier.
Undervejs skal vi ha kaffe på skønne Lyngåhus.
Pris 50 kr. + kørselspenge til den du kører med.
Yderligere information og tilmelding senest 14. september
hos Lisbeth Krabbe på tlf. 86148212 eller 22851363.
Se også hylden i sognegården og www.vibykirke.dk

Du, en ven eller en pårørende kan også skrive til kirkemedarbejder@vibykirke.dk.
Lisbeth Krabbe,
Kirke-og kulturmedarbejder

Sognepræst
Henrik Søgaard Mikkelsen,
Kirkestien 1, tlf. 86 14 10 01
(træffes bedst tirs.–fre. 12–13 fri mandag)
Mail: hsm@km.dk

Kirke- og Kulturmedarbejder
Lisbeth Krabbe, tlf. 86 14 82 12
(bedst tirsdag og onsdag 12–13)
Mobil: 22 85 13 63
Mail: kirkemedarbejder@vibykirke.dk

Sognepræst
Lise Barnkob,
Møgelmosevej 16, tlf. 86 14 19 12
(træffes bedst tirs.–fre. 12–13, fri mandag)
Mail: ivb@km.dk

Menighedsrådets formand
Hans Chr. Feindor-Christensen,
tlf. 4020 7776. E-mail: hc@feindor.dk

Kordegn Inge-Bente Haiberg
Mail: viby.sognaarhus@km.dk
kordegnekontoret Sognegården,
Grundtvigsvej 4,
tlf. 86 14 10 16, fax: 86 14 22 32,
Mandag–fredag: 10–13, torsdag også: 15–17.
Lørdag, søndag og helligdage: Lukket.
Organist Christiane Bayer Hvas,
tlf. 40 82 81 82. Mail: cbh@vibykirke.dk
(fri mandag)
Kirketjenere
Mette Ladefoged Aaen
og Karsten Nielsen
– træffes på tlf. 40 38 53 48
eller: kirketjener@vibykirke.dk
Viby kirkegård, tlf. 86 14 18 79
Kirkegårdsleder Trine Klink Raunkjær,
Grundtvigsvej 4.
Mail: tkr@vibykirke.dk
Man.–fre. 11–13, lørdag lukket.
Børne- og ungdomsmedarbejder
Dorte Klokmose, tlf. 86 14 42 01
(træffes mandag og onsdag 12–13)
Mail: B-U@vibykirke.dk

VIBY KIRKE SOGNEBLAD

Folkekoret Onsdag 19.30 (se organist)

Mindesamvær i sognegården
Ragna Rasmussen, tlf. 20 47 60 15
Genbrugsen Grundtvigsvej 4, tlf. 86 14 13 18
Café Parasollen Grundtvigsvej 4,
tlf. 86 11 77 03, mail@cafe-parasollen.dk
Leder: Merete Graabæk, tlf. 28 11 81 09
Cafepræst: Thomas Fischer Larsen,
træffes i cafeen onsdag og fredag eftermiddag
tlf. 86 27 06 34, www.cafe-parasollen.dk

Kirkeværge Kai Frank Nielsen, tlf. 86 28 96 10

Hjemmeside www.vibykirke.dk

Bibelkreds Elin Beier, tlf. 53 23 24 18

Webmaster Dorte Klokmose
Mail: b-u@vibykirke.dk

Litteraturkreds
Ester Bros, tlf. 86 14 97 12
Frimærkeklub for mænd
Hans-Jørn Thygesen, tlf. 86 14 85 70
Tirsdagsklubben
Gerda Thygesen, tlf. 86 14 85 70
Sykredsen
Ruth Hansen, tlf. 86 14 68 29
Mette Pedersen

Kirken er normalt åben på hverdage
i sommertiden 8–18, vintertiden 8–16
Viby sogneblad udgives af Viby Menighedsråd
Redaktions- og PR-udvalg: Henrik S. Mikkelsen,
Vera Hareskov, Lis Andersen, Hans Chr. FeindorChristensen
Tryk: WERKs Gra iske Hus a|s, Højbjerg

Fredagsfamilie
Anna Birthe Noe Ulnits, tlf. 25 72 72 52

Oplag: 4.800 stk.

FBI-klubben
Maria Skov, tlf. 24 89 12 39,
Mail: mariaskov25@gmail.com

Manglende levering: Ved henvendelse til kordegnen kan man få sognebladet sendt til adressen.

FDF i Viby
Jane Iburg Sørensen, tlf. 22 83 82 49
Mail: oleboegh@stofanet.dk
Sognestøtten
fmd.: Kai Frank Nielsen, tlf. 86 28 96 10
Mail. kaifrank@mail.tele.dk

Distribuering: Viby IF håndboldafdeling

Stof til sognebladet: E-mail: hsm@km.dk
Senest: marts – maj
15. januar
maj – september
15. marts
september – december 15. juni
december – marts
15. september
Sognebladene lægges ind på:
www.vibykirke.dk
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SOGNEKALENDER – VIBY KIRKE
SEPTEMBER
3. Søndag

10.00

4.
4.
4.
5.
5.
6.

Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag

11.00
13.30
15.00
10.15
19.30
14.30

8. Fredag
9. Lørdag
10. Søndag

18.00
10.00
10.00

11.
11.
11.
12.
12.
12.
14.
14.
17.

Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Søndag

11.00
13.30
18.00
10.15
14.00
19.30
10.00
14.30
10.00

18.
18.
18.
19.
19.
20.
20.
20.
24.

Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Søndag

11.00
13.30
15.00
10.15
19.00
10.00
14.30
19.30
10.00

25.
25.
26.
27.
28.
28.

Mandag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag

11.00
13.30
10.15
14.00
10.30
17.00

Gudstjeneste – 12. s. e. trin.
/ Mia Knudsen / Kirkebil
Babysalmesang
Syklub
Livsmodsgruppe
Legestue
Tirsdagsklub
Bibelkreds – Ap. G. 11.1 – 30
v/ Ib C. W. Skjøth
Fredagsfamilie
Dåbsgudstjeneste
Gudstjeneste – 13. s. e. trin.
/Henrik Søgaard Mikkelsen / HØST
Babysalmesang
Syklub
Hyggeaften i Café Parasollen
Legestue
Frikvarter for Voksne
Samtaleforum
De Små Synger Sammen-dag
Gudstjeneste – Kongsgård
Gudstjeneste – 14. s. e. trin.
/ Mia Knudsen / Fernisering
Babysalmesang
Syklub
Livsmodsgruppe
Legestue
Menighedsrådsmøde
Højskole
Bibelkreds – Ap. G. 12.1 – 25 v/ Lis Veland
Gudstjeneste i Vibycentret
Gudstjeneste – 15. s. e. trin.
/ Henrik Søgaard Mikkelsen
Babysalmesang
Syklub
Legestue
Kirkebesøg
Gudstjeneste – Borgvold
Spaghettigudstjeneste

OKTOBER
1. Søndag
2.
2.
2.
3.
3.
4.
8.
9.
9.
10.
10.
10.
12.
12.

Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag

10.00
11.00
13.30
14.30
10.15
19.30
14.30
10.00
11.00
13.30
10.15
14.00
19.30
14.30
19.00

Gudstjeneste – 16. s. e. trin.
/ Thomas Fischer-Larsen / Kirkebil
Babysalmesang
Syklub
Livsmodsgruppe
Legestue
Tirsdagsklub
Bibelkreds – Ap. G. 13.1 – 25 / Mia Knudsen
Gudstjeneste – 17. s. e. trin. / Mia Knudsen
Babysalmesang
Syklub
Legestue
Frikvarter for Voksne
Samtaleforum
Gudstjeneste – Kongsgård
Salmesangsaften

13.
15.
16.
16.
16.
17.
17.
18.
18.

Fredag
Søndag
Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag

18.00
10.00
11.00
13.30
14.30
10.15
19.00
10.00
14.30

22.
23.
24.
24.
26.
26.
27.
29.

Søndag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Søndag

10.00
13.30
10.15
19.30
10.30
17.00
10.00
10.00

30.
30.
30.
31.

Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag

13.30
14.30
17.00
10.15

Fredagsfamilie
Gudstjeneste – 18. s. e. trin. / Mia Knudsen
Babysalmesang
Syklub
Livsmodsgruppe
Legestue
Menighedsrådsmøde
Højskole
Bibelkreds – Ap. G. 13.26 – 52
/ Anna Kristiansen
Gudstjeneste – 19.. s. e. trin. / Mia Knudsen
Syklub
Legestue
Sogneaften i Ravnsbjerg kirke
Gudstjeneste – Borgvold
Spaghettigudstjeneste / Barnkob
Gudstjeneste – Høskovkollegiet
Gudstjeneste – 20. s. e. trin.
/ Barnkob / BUSK
Syklub
Livsmodsgruppe
Café Parasollen spiser sammen
Legestue

NOVEMBER
1. Onsdag

14.30

5. Søndag

10.00

5. Søndag

16.00

6.
7.
7.
9.
10.
12.
13.
13.
14.
14.
15.

Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag

13.30
10.15
19.30
14.30
18.00
10.00
13.30
14.30
10.15
14.00
14.30

16.
18.
19.
20.
21.
21.
22.
26.

Torsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Søndag

08.30
10.00
10.00
13.30
10.15
19.00
10.00
10.00

26.
27.
27.
28.
28.
30.

Søndag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag

16.00
13.30
14.30
10.15
19.30
17.00

Layout og tryk: WERKs Gra iske Hus a|s, Aarhus

Bibelkreds – Ap. G. 14.1 – 28
/ Thyge Hjortlund
Gudstjeneste – Alle helgens dag
/ Lise Barnkob / Kirkebil
Særlig Allehelgens gudstjeneste
/ Præsterne
Syklub
Legestue
Tirsdagsklub
Gudstjeneste – Kongsgård
Fredagsfamilie
Gudstjeneste – 22. s. e. trin. / Mia Knudsen
Syklub
Livsmodsgruppe
Legestue
Frikvarter for Voksne
Bibelkreds – Ap. G. 15.1 – 21
/ Lise Barnkob
Skole-kirke Dag
Dåbsgudstjeneste
Gudstjeneste – 23. s. e. trin. / Lise Barnkob
Syklub
Legestue
Menighedsrådsmøde
Højskole
Gudstjeneste – Sidste søndag i kirkeåret
/ Mia Knudsen / Frokost
Kirkekoncert i Fredenskirken
Syklub
Livsmodsgruppe
Legestue
Sogneaften i Viby sognegård
Spaghettigudstjeneste

