
Det sker  

i Viby Kirke og  Viby Sognegård 

december 2022 - februar 2023  



Adventshygge med præsterne 

Traditionen tro holder vi adventsfrikvarter i 

sognegården, hvor præsterne fortæller jule-

historier, og vi synger julesalmer og julesan-

ge og får kaffe og lagkage. Pris 40 kr.  

Juleaftensdag i Viby Kirke 

Kom og få en festlig start på julen, når en 

smukt pyntet kirke slår dørene op til årets 

julegudstjenester. Der er som sædvanlig fire 

gudstjenester: kl.11.30, hvor det særligt er for 

børnefamilier, samt kl. 13.00, 14.30 og 16.00. 

De to første gudstjenester står Lise Barnkob 

for, mens Line Villefrance har de sidste to.  

 

Første og anden  juledag er der gudstjeneste 

ved Lise Barnkob.  Begge dage kl. 10.00. 

Engletræf for de allermindste 

Kom om vær med til en hyggelig julegudstje-

neste, hvor vi skal høre fortællingen om den 

første jul og synge nogle af de kendte julesal-

mer. Daginstitutionerne i Viby Sogn er invite-

ret, men alle børn og forældre er velkomne! 

Julegudstjenester 
Lørdag 24. december kl. 11.30-17.00 

 

Juletræsfest i sognegården 

Viby Kirke indbyder store og små til Juletræs-

fest i Viby Sognegård! Vi skal danse om jule- 

 

Frikvarter 
Tirsdag 13. december kl. 14-16 

 

Børnejulegudstjeneste 
Torsdag 8. december kl. 9.30+10.30+11.15 

 

Juletræsfest 
Torsdag 29. december kl. 14-15 

 



træet, synge julesalmer, drikke kaffe og spise-

juleknas, og måske kommer julemanden på 

besøg? Pris: 30 kr. pr. voksen, børn ifølge 

med en voksen er gratis. Tilmelding nødven-

digt på adm@vibykirke.dk. 

Nytår i Viby Kirke  

Kom og vær med til at byde det nye år vel-

kommen med en gudstjeneste nytårsaftens-

dag. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden 

godt nytår med et lille glas mousserende og 

et stykke kransekage i våbenhuset. 

Nytårsdag er der ingen gudstjeneste. 

Nytårsgudstjeneste 
Lørdag 31. december kl. 14.00 

 

ke film. Første film er det danske drama 

”Smagen af sult” med Katrine Greis-Rosenthal 

og Nikolaj Coster-Waldau i hovedrollerne. Der 

er mad og drikke efter filmen. Entré 50 kr.  

Vibys glemte butikker  

Jytte Kristensen fra Viby lokalhistoriske For-

ening vil med et billedforedrag fortælle om de 

mange glemte butikker, der fandtes i villa-

kvartererne og i boligforeningernes afdelinger 

før supermarkedernes tid. Butikker der skød 

op fra begyndelsen af 1900-tallet og som kul-

minerede i 50’erne og 60’erne. En tid hvor 

man inden for kort afstand kunne handle ind 

hos både en slagter, grønthandler, fiskemand, 

mejeri, bager og i diverse tøjbutikker. 

Pris 40 kr. inklusiv kaffe og kage. 

Frikvarter 
Tirsdag 10. januar kl. 14-16 

 

Smagen af sult  

Viby Filmcafé åbner sæsonen med tre nordis- 

Filmcafé 
Torsdag 5. januar kl. 18.30 



Diakoni handler om, at kristendom ikke kun 

er ord, men også handling. Det er en dag, 

hvor vi hylder det frivillige arbejde ved Viby 

Kirke. Dagen starter kl. 10.00 med gudstjene-

ste i Viby Kirke. Derefter er der koncert ved 

Vokalensemblet Fotoner, et a cappella-kor 

bestående af fire unge kvinder. Til slut serve-

res der stuvede hvidkål med frikadeller samt 

kaffe med lidt sødt i sognegården. Det er gra-

tis at deltage. Alle er velkommen. 

Virgin Mountain 
Anden film i Viby Filmcafes program er det  

Diakoni 
Søndag 5. februar kl. 10 

 

Filmcafé 
Torsdag 2. februar kl. 18.30 

 

Foredrag ved sognepræst Jens Maibom. Det 

er helt i orden, at du gerne vil finde dig selv - 

bare du også finder os  andre! Vor tid er bl.a. 

karakteriseret ved, at vi hver især selv skal 

fylde hele billedet: vi skal tage ansvar for 

egen læring, vi skal selv vælge mellem dit og 

dat, vi skal finde os selv! Har vi mon glemt 

tidligere tiders credo - at man finder frem til  

sig selv ved at glemme sig selv? Pris 50 kr. 

inklusiv kaffe og kage. 

Sogneaften 
Torsdag 12. januar kl. 19-22 

 

islandske drama-komedie ”Virgin Mountain” 

om den generte og lidt kejtede Fúsi, der ikke 

rigtig har taget hul på de voksne verden. Ind-

til han en dag møder den livlige kvinde  Sjöfn 

og så vågner op.  Efter filmen er der smørre-

brød og øl og vand. Pris 50 kr.  

Det kan være svært at få øje på de 

andre, hvis man selv fylder hele bille-

det… 

Diakoniens Dag i Viby Kirke og Viby 
Sognegård 



Feltpræst i Afghanistan 

Skal præsten med i krig? Og hvorfor? Gennem 

både sjove og alvorlige fortællinger samt pri-

vate billeder giver sognepræst Line Theresia 

Villefrance et indblik i de oplevelser, hun har 

haft som feltpræst både herhjemme og på sin 

mission i Afghanistan. 

Pris 50 kr. inklusiv kaffe og rundstykke. 

Højskole 
Onsdag 22. februar kl. 10-12 

 

Fastelavnsgudstjeneste  

Kom gerne udklædt og vær med til familie-

gudstjeneste og tøndeslagning. Uanset om du 

er 0 eller 100 år, er du meget velkommen. Vi 

mødes i kirken kl. 10 til en kortere gudstjene-

ste, og efterfølgende slår vi katten af tønden 

over i sognegården. Dagen rundes af med 

varm kakao og fastelavnsboller. 

Familiegudstjeneste 
Søndag 19. februar kl. 10.00 

Frikvarter 
Tirsdag 14. februar kl. 14-16 

Catwalk med Genbrugsen 
Vær med til at fejre årets meget festlige Cat-

walk, hvor Genbrugsens fineste tøj vises 

frem af dygtige frivillige. Efter opvisningen 

kan man købe de viste varer. Pris inkl. kaffe 

og kage 40 kr.  



Morgensang i kirken 

Hver onsdag kl. 9.30 - 9.45 er der morgen-

sang i Viby Kirke. 

Først et lille præludium, dernæst en mor-

genbøn inden vi synger første salme. Den 

kommende søndags tekst læses nu af en af 

kirkens præster, og vi slutter af med at be-

de Fadervor i kor, inden vi synger anden og 

sidste salme. Til slut velsignelse og ønsket 

om en god dag. Alle er velkommen. 

Samtaleforum 

Samtaleforum er en åben gruppe, som mø-

des i Viby Sognegård, og hvor vi ud fra vo-

res egne erfaringer drøfter etiske og eksi-

stentielle emner. Alle aftener starter kl. 

19.30. Alle er velkommen. Der er ingen 

tilmelding. 

Programmet for første halvår 2023: 

Tirsdag 10. januar. Emnet ”Begyndelser” 

Tirsdag 14. februar. Emnet ”Modstand” 

Tirsdag 14. marts. Emnet ”Ensomhed” 

Tirsdag 11. april. Emnet ”Bevægelse” 

Fredagsfamilien 

Fredagsfamilien er for alle med lyst til fæl-

lesskab i kirkelig sammenhæng. Aftenen 

byder på mad, underholdning, sang og an-

dagt. Arrangementet er åben – der er ikke 

tilmelding, man møder blot op, når bordet 

er dækket kl. 18.00. Det koster 50 kr. at 

spise med. Fredagsfamilien afholdes den 

anden fredag i måneden. I sommermåne-

derne er der ikke middag, men sommer-

aftenskaffe kl. 19.30.  

Udstillinger i sognegården 

Der bliver løbende sat nye udstillinger op i 

sognegården. Frem til januar 2023 kan man 

se en farvemættet udstilling af Hanne 

Munk Højte fra Højbjerg med motiver fra 

natur og landskab.  Tjek www.vibykirke.dk 

for aktuelle udstillinger.   



Gudstjenester i Viby Kirke 

Søndag 4. december kl. 10.00  

 

Søndag 11. december kl. 10.00 

 

Søndag 18. december kl. 10.00 

 

Lørdag 24. december kl. 11.30 

 kl. 13.00 

 kl. 14.30 

 kl. 16.00 

Søndag 25. december kl. 10.00 

Mandag 26. december kl. 10.00 

 

Lørdag 31. december kl. 14.00 

 

Søndag 8. januar kl. 10.00 

 

Søndag 15. januar kl. 10.00 

 

Søndag 22. januar kl. 10.00 

 

Søndag 29. januar kl. 10.00 

 

Søndag 5. februar kl. 10.00  

 

Søndag 12. februar kl. 10.00 

 

Søndag 19. februar kl. 10.00 

 

Søndag 26. februar kl. 10.00 

Gudstjeneste anden søndag i advent ved Lise Barnkob 

 

Gudstjeneste tredje søndag i advent ved Line Villefrance 

 

Gudstjeneste fjerde søndag i advent ved Lise Barnkob  

 

Børnejulegudstjeneste ved Lise Barnkob 

Julegudstjeneste ved Lise Barnkob 

Julegudstjeneste ved Line Villefrance 

Julegudstjeneste ved Line Villefrance 

Gudstjeneste 1. juledag ved Lise Barnkob 

Gudstjeneste 2. juledag ved Lise Barnkob 

 

Nytårsgudstjeneste ved Line Villefrance 

 

Gudstjeneste 1. søndag efter helligtrekonger ved Lise 

Barnkob 

Gudstjeneste 2. søndag efter helligtrekonger ved Jens 

Maibom Pedersen 

Gudstjeneste 3. søndag efter helligtrekonger ved Lise 

Barnkob 

Gudstjeneste sidste søndag efter helligtrekonger ved  

Line Villefrance 

Gudstjeneste Septuagesima, Diakoniens Dag ved Lise 

Barnkob 

Gudstjeneste Sexagisima ved Line Villefrance 

 

Gudstjeneste Fastelavn, familiegudstjeneste ved Line Vil-

lefrance 

Gudstjeneste 1. søndag i fasten ved Lise Barnkob 

 



Kontakt og åbningstider 

Præster 
Sognepræst (KBF) Lise Barnkob 
Tlf. 8614 1912 ,  mail: ivb@km.dk, træffes efter aftale, fri mandag 

Sognepræst Line Theresia Villefrance 
Tlf. 2935 2320, mail: lts@km.dk, træffes efter aftale 

Cafépræst Jens Maibom Pedersen 
Tlf. 5185 6531, mail: jepe@km.dk 

 

Kirkekontor  
Mie Lomborg 
Sognesekretær, Viby Sognegård, tlf. 8614 1016, mail: 
adm@vibykirke.dk, tirsdag-torsdag 11-13 

 

Organist  
Christiane Bayer Hvas 
Tlf. 4082 8182, mail: cbh@vibykirke.dk , fri mandag 

 

Kirketjenere  
Mette Ladefoged Aaen og Mads Bøgh Aagaard 
Tlf. 2440 8016 (Mette) og 4038 5348  (Mads),  mail: kirketje-
ner@vibykirke.dk  

 

Viby Kirkegård 
Trine Klink Raunkjær 
Kirkegårdsleder, tlf. 8614 1879, mail: tkr@vibykirke.dk, mandag - 
fredag 11 - 13  
 

Personregistrering 
Inge-Bente Haiberg 
Kordegn, Det fælles Kirkekontor Aarhus Syd, Ravnsbjergkirken, tlf. 
8733 4444,  mail: viby.sognaarhus@km.dk, mandag - fredag: kl. 10-
13. 
 

Viby Menighedsråd 
Formand Hans Christian Feindor-Christensen  
Tlf. 4020 7776, mail: hc@feindor.dk  
 

Hjemmeside 
www.vibykirke.dk 
 
 


