Det sker
i Viby Kirke og Viby Sognegård
september - november
2022

Fredagsfamilien
Fredag 9. september kl. 18-21.30

småsultne er der grønsagssuppe, saftevand
og kaffe og kage. Tag gerne æbler med til
vores saftpresser, så I kan lave jeres egen
saft. Gratis arrangement.
Frikvarter
Tirsdag 13. september kl. 14-16

I min familie bød man aldrig på kaffe
Fredagsfamilien byder denne fredag på et
muntert og livsbekræftende foredrag af Louise Hesner Brandstrup. Louise er journalist og
højskolelærer på Rude Strand Højskole. Et
foredrag om at skifte kaos ud med kærlighed. Gratis foredrag, middag 50 kr.
Familiearrangement
Lørdag 10. september kl. 14-17

Sang og fortælling
Frikvarter for voksne byder denne tirsdag på
sang og fortælling. Christiane Bayer Hvas,
Viby Kirkes organist, spiller op til fællessang,
og Kirsten Spanget Bjerre, medlem af menighedsrådet, fortæller om sit spændende liv,
hvor hun blandt andet har haft en længerevarende afstikker til Grønland. Pris 40 kr. inklusiv kaffe og kage.
Højskole
Onsdag 21. september kl. 10-12

Høstmarked og børnegudstjeneste
Dagen starter med en familiegudstjeneste
kl. 14 og fortsætter med et kæmpe høstmarked i den grønne have bag sognegården
fra 14.30 - 17.00. Kirken bliver pyntet og alle
er velkomne til at tage høstgaver med til
kirken. På markedet, hvor alt er gratis, vil
der være masser af sjove aktiviteter. Til de

Lykke er det vi kommer ud for

Foredrag ved sognepræst Jens Maibom. Alt i
mens vi jagter fra Herodes til Pilatus, kunne
det måske være på sin plads at stoppe op og i
fællesskab overveje, om lykken ikke ligger
lige foran os... Foredraget vil med afsæt i fortællinger og refleksioner forsøge at indkredse, hvad det er, der gør livet værd at leve. Og
der er heldigvis meget! Pris 50 kr. inklusiv
Koncert
Tirsdag 4. oktober kl. 19.30

Natsommerfuglen
Natsommerfuglen - en meditativ klaverkoncert med både lyd og billeder. Organist Dan
Frunza fra Kolt kirke sidder ved klaveret og
har sammensat et stemningsmættet og meditativt musikprogram med værker af J.S.Bach,
John Cage, Keith Jarrett, Frédéric Chopin med
flere. Entré 50 kr.
Frikvarter
Tirsdag 11. oktober kl. 14-16

Alletiders fællessang
En sangeftermiddag med den musikalske
blæksprutte Niels Adrian, hvor vi synger os
gennem tiden med en sang fra hvert årti. Nils
Adrian tager pulsen på hvert årti med en kort
kommentar - var der krig eller fred, var der
oprør eller hygge. Pris 40 kr. inklusiv kaffe og
kage
Højskole
Onsdag 19. oktober kl. 10-12

Glæden ved at være til
Et livsfilosofisk foredrag ved Aage Augustinus,
der indledningsvis og helt bredt vil forsøge at
indkredse glæden – ikke glæden ved dette
eller hint, men glæden ved at være til! Foredraget tager afsæt i K.E. Løgstrup, der betragter glæden som en forpligtelse, og i den færøske forfatter Jørgen Frantz Jacobsens roman,
Barbara, der illustrerer, at nok indeholder
livet modgang og lidelse, men det sætter det
ikke ud af kraft. Livsomstændighederne berettiger ikke til at gå i rette med selve livet,
siger Jørgen-Frants Jacobsen – og kunne man
tilføje kristendommen. Pris 50 kr. inklusiv
kaffe og rundstykke.

Særlig gudstjeneste
Søndag 30. oktober kl. 10

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.
Særlig gudstjeneste
Søndag 6. november kl. 10 og 16

BUSK-gudstjeneste
Trolden i os alle - BUSK står for Børn, Unge,
Sogn og Kirke og denne søndag sætter vi
særligt fokus på børn og unge i kirken. Årets
BUSK-gudstjeneste handler om trolden i os
alle. Det handler om at sige ja og nej til livets gaver og opgaver og det handler om at
Gud tilbyder sin søn som hovedhjørnesten i
vores liv.
Sogneaften
Tirsdag 1. november kl. 19-22

Allehelgensdag
Søndag den 6. november er det Allehelgensdag, en særlig mindedag for dem vi har mistet. I Viby Kirke markeres det både ved den
almindelige højmesse kl. 10 og ved den særlige Allehelgensgudstjeneste kl. 16, hvor der
bliver lystænding og navneoplæsning.
Frikvarter
Tirsdag 8. november kl. 14-16

Det kan være svært at få øje på de
andre, hvis man selv fylder hele billedet...
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

Gert Lynge Sørensen er journalist, forfatter
og rejseleder og bidt af Finland. Han har rejst
i landet og har studeret finsk på universitetet
i København som eneste kursist. Foredraget
er delt i to. Et om finnerne og et om samerne,
Nordens indianere, vores lidt glemte nordiske
fætre. Pris40 kr. inklusiv kaffe og kage

Koncert
Onsdag 30. november kl. 19-20

Højskole
Onsdag 16. november kl. 10-12

De Ni Læsninger

Altid allerede elsket - set fra sidelinjen
Kort tid inden musikeren og forfatteren Peter
Bastian døde, skrev han sammen med Tor
Nørretranders bogen "Altid allerede elsket".
Bogen handler om hans skelsættende møde
med kærligheden i kristendommen og med
Helle Skaarup i en sen alder. Helle Skaarup
kalder mødet en gave, og denne gave deler
hun ud af i foredraget. Helle Skaarup er til
daglig forstander på Løgumkloster Refugium.
Pris 50 kr. inklusiv kaffe og rundstykke.

De ni læsninger er en musikgudstjeneste,
hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om
syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan
som den udspilles i den bibelske historie. I
Danmark er det blevet en tradition at afholde
de ni læsninger i ugerne op til jul.
Folkekoret og kirkekoret ved Viby kirke synger
bl.a. kendte christmas carols men med danske
tekster. Pigekoret synger bl.a. "Go tell it on
the mountain" en skøn negro spiritual. Som
krydderi til musikken spiller cellist Rebecca
Fuglsig med på flere korværker og fællessalmer, celloens varme toner smelter sammen
med sangen til en smuk harmoni.
Efter ca. én time i kirken er alle velkommen i
sognegården til mere fællessang samt kaffe

Morgensang i kirken

Fredagsfamilien

Hver onsdag kl. 9.30 - 9.45 er der morgensang i Viby Kirke.
Først et lille præludium, dernæst en morgenbøn inden vi synger første salme. Den
kommende søndags tekst læses nu af en af
kirkens præster, og vi slutter af med at bede Fadervor i kor, inden vi synger anden og
sidste salme. Til slut velsignelse og ønsket
om et god dag. Alle er velkommen.

Fredagsfamilien er for alle med lyst til fællesskab i kirkelig sammenhæng. Aftenen
byder på mad, underholdning, sang og andagt. 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 sommermånederne er der ikke middag med sommeraftenskaffe kl. 19.30.

Samtaleforum
Samtaleforum er en åben gruppe, som mødes i Viby Sognegård, og hvor vi ud fra vores egne erfaringer drøfter etiske og eksistentielle emner.
Alle aftener starter kl. 19.30. Alle er velkommen. Der er ingen tilmelding.
Programmet for efteråret 2022:
Tirsdag 13. september. Emnet ”Hjem”
Tirsdag 11. oktober. Emnet ”Samfundssind”
Tirsdag 8. november. Emnet ”Realisme”

- er et nyt samarbejde mellem en række
sogne i Aarhus, der arrangerer aktiviteter, som henvender sig til både unge og
gamle.
Tirsdag 27. september kl. 19.30 i Stavtrup Sognegård - Nanna Hyldgaard Hansen, forfatter og journalist:: På kanten af
bæredygtighed
Tirsdag 15. november kl. 19.00 i Fredenskirken - Jens Christian Grøndahl: På
kanten af kristendommen
Læs mere på vibykirke.dk.

Gudstjenester i Viby Kirke
Søndag 4. september kl. 10.00

Gudstjeneste med indsættelse af ny præst, Line Theresia
Villefrance / 12 søndag efter trinitatis

Søndag 11. september kl. 10.00

Gudstjeneste 13. søndag efter trinitatis ved Lise Barnkob

Søndag 18. september kl. 10.00

Gudstjeneste 14. søndag efter trinitatis ved Lise Barnkob

Søndag 25. september kl. 10.00

Gudstjeneste 15. søndag efter trinitatis ved Line Theresia
Villefrance

Søndag 2. oktober kl. 10.00

Gudstjeneste 16. søndag efter trinitatis ved Line Theresia
Villefrance

Søndag 9. oktober kl. 10.00

Gudstjeneste 17. søndag efter trinitatis ved Lise Barnkob

Søndag 16. oktober kl. 10.00

Gudstjeneste 18. søndag efter trinitatis ved Line Theresia
Villefrance

Søndag 23. oktober kl. 10.00

Gudstjeneste 19. søndag efter trinitatis ved Lise Barnkob

Søndag 30. oktober kl. 10.00

BUSK-gudstjeneste 20. søndag efter trinitatis ved Line
Theresia Villefrance

Søndag 6. november kl. 10.00

Gudstjeneste Allehelgendag ved Lise Barnkob

Søndag 6. november kl. 16.00

Allehelgengudstjeneste med navneoplæsning ved Lise
Barnkob og Line Theresia Villefrance

Søndag 13. november kl. 10.00

Gudstjeneste 22. søndag efter trinitatis ved Lise Barnkob

Søndag 20. november kl. 10.00

Gudstjeneste sidste søndag i kalenderåret ved Jens Maibom Pedersen

Søndag 27. november kl. 10.00

Gudstjeneste første søndag i advent ved Line Theresia
Villefrance

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: kirketjener@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

