Frivillig ved
Viby sogn

Meningsfyldt
Inspirerende
Plads til alle talenter
Fællesskab
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Kulturelle oplevelser
Bliv frivillig
Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som
præster, ansatte og Menighedsråd laver i forbindelse med
søndagsgudstjenester, kirkebygninger og kirkegårde, så er
det tid til at ændre opfattelse! Frivillige er i høj grad med til
at gøre sognet til et levende fællesskab.
At være frivillig i kirken skal ikke bare være et spørgsmål
om at yde. Det skal give mening. Og det gør det, når du har
mulighed for at bruge dine evner og ressourcer til noget,
som skaber liv og mening både for dig og for andre
samtidig med, at du får del i et socialt arbejde.
Kirke- og kulturmedarbejderen er din daglige
kontaktperson og hun samler jer til arrangementer, som
skal motivere og styrke glæden ved fællesskabet.
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Herunder præsenteres de af sognets aktiviteter, som får støtte fra
frivillige:



























Besøgstjenesten ca 1 gang i ugen
Bibelkreds hver 14. dag
Diakoniens dag en gang om året
FBi klub 1 gang i ugen
Filmcafé 6 gange om året
Folkekor 1 gang i ugen
Fredagsfamilie en aften i måneden
Frikvarter for Voksne en eftermiddag i måneden
Frimærkeklub 1 gang i ugen
Højskole formiddage en formiddag i måneden
Kirkebil
Kirkefrokost ca. 4 gange om året
Kirkekaffe hver søndag
Konfirmandundervisning
Kordegne funktionen i kirken
Livsmodsgruppe hver 14. dag
Menighedsrådet
Samvær for ældre 2-3 eftermiddag i måneden
Senior ferie en gang om året
Sogneaftener ca 8 gange om året
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Spaghetti gudstjeneste
Sykreds 1 gang i ugen
Tirsdagsklub 1 gang i måneden
Vokseværk
Udflugter ca 4 gange om året
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Læs mere om de enkelte områder herunder og kontakt meget gerne kirkeog kulturmedarbejderen, som kan fortælle dig meget mere og evt. hjælpe
dig til at finde et område, en funktion og en indsats, der passer til netop
dig og den mængde energi du har.

Besøgstjenesten ca. 1 gang i ugen
I Viby sogn er der en lang tradition for, at mennesker med et vist overskud
og som er rimeligt mobile besøger et andet menneske, som ikke har så
stort et netværk eller ikke kan komme omkring af sig selv. I øjeblikket er
der ca. 25 sådanne ”par”.
Det vigtigste i disse ”besøgsvenne forhold” er, at begge parter føler, at de
får noget ud af det. Som ven skal du kunne sætte 1 time af til besøg, hver
eller hver anden uge, respektere tavshedspligt og være god til at holde
aftaler og melde afbud, når det er nødvendigt. Kirke- og
kulturmedarbejderen er din faste kontaktperson.

Bibelkreds
En mindre gruppe mødes hver anden onsdag kl. 14.30 til 16.00 om en
bibeltekst, salmesang og socialt samvær. Flere af deltagerne skiftes til at
udlægge dagens tekst. Hver sommer lægges program for næste sæsons
tekster.

Diakoniens dag 1 gang om året
Diakoni er et græsk ord, der betyder tjeneste. Diakoni handler om at tjene
mennesker i nød ud fra den tanke, at vi alle er lige meget værd for Gud.
Siden 2005 har Den Danske Folkekirke fejret en søndag om året i
Diakoniens tegn.
Det er den første søndag i februar. Hvert sogn gør det på sin egen måde.
Det væsentlige er at sætte fokus på et område, hvor den enkelte kirke og
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de frivillige, der er tilknyttet gør en forskel i menneskers liv. Hos os i Viby
arrangerer vi en kirkefrokost efter gudstjenesten, og i den forbindelse får
vi indblik i årets valgte fokusområde.

FBI klub 1 gang i ugen
FBI står for Fantastiske Børneagenters Identitetsklub. Klubben, som holder
til i sognegården er for børn på 3.-6. klasses niveau. Det er en klub med
fællesskab, sjove aktiviteter og lejrtur, og så er det en del af KFUM og
KFUK. Mødeaftenen slutter med en andagt og fadervor. Børnene mødes
onsdag kl. 18.30 – 20.15 og det koster 175 kr. pr. halvår at være med. Der
er ofte brug for hjælpere.

Filmcafé 6 gange om året
Hvert forår og efterår præsenterer sognepræst Henrik Søgård Mikkelsen 3
film ved en filmaften i sognegården. Når vi har set filmen, spiser vi et stk.
smørrebrød, og bagefter diskuteres filmen. Det koster 60 kr. pr. aften
inklusiv smørrebrød.

Folkekor 1 gang i ugen
Viby kirkes organist er også korleder og leder bl.a. et 25 ”mand” stort kor
kaldet Viby Folkekor, som øver hver onsdag fra 19.30 – 21.00. Koret
synger 3 og 4 stemme satser og synger fast til 4 gudstjenester og 2
koncerter i Viby kirke årligt. Det er gratis at være med, og der er ingen
optagelses prøve.

Fredagsfamilien en aften i måneden
Igennem mange år har en gruppe mennesker i Viby sogn haft glæde af at
mødes en fredag aften i måneden. Alle er velkomne. Gruppen er opdelt i
mindre grupper, som 1 til 2 gange om året står for mad og underholdning
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til en fredag fra 18.00 – ca. 21.00. Der er ingen tilmelding til
fredagsspisning.

Frikvarter for Voksne en eftermiddag i måneden
En tirsdag eftermiddag i måneden fra 14.00 – 16.00 er der underholdning
i Viby sognegård for alle, der har tid og lyst. En af præsterne kommer også
forbi. Foruden underholdning, som fx spil, sang og fortælling, så synger vi
sammen og hygger med kaffe og hjemmebag, som frivillige står for.

Frimærkeklub 1 gang i ugen
Hver mandag eftermiddag kl. 13.15 – 15.15 mødes en lille gruppe mænd i
Café Parasollen for at gøre frimærker klar til salg, så pengene kan gå til
socialt arbejde i Kirkens Korshær. Man kan sagtens snakke og hygge
imens.

Højskole formiddage en formiddag i måneden
En onsdag i måneden er der højskoleformiddag i Viby sognegård fra kl.
10.00 – 12.00. Det er en formiddag, hvor dagens foredragsholder beriger
os med oplysning og debat, gerne med et glimt i øjet. Undervejs får vi
kaffe og rundstykke og synger. Efter foredraget er det muligt at blive og
spise sammen, evt. med mad bestilt i Café Parasollen.

Kirkebil
Den første søndag i måneden kan du blive kørt til og fra gudstjeneste af en
frivillig ved kirken. På den måde får du både kørsel og indsigt i, hvad der
foregår i sognet.

Kirkefrokost og andre fællesskaber omkring et måltid
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Ved særlige lejligheder fx omkring høstgudstjeneste og advent Inviterer
Menighedsrådet til frokost efter gudstjenesten. Man går i flok ned til
sognegården efter gudstjenesten, hvor en gruppe frivillige står for at
dække borde, forberede frokosten og rydde op. Her er ofte en dejlig stor
flok på omkring 40 mennesker, som spiser sammen. Det koster 50 kr. at
deltage, og der er ingen tilmelding.

Kirkekaffe hver søndag
Hver søndag efter højmessen serverer kirketjeneren eller en frivillig kaffe i
våbenhuset. Det foregår ved, at kaffen stilles frem, og man betjener sig
selv. Man får på denne mulighed for at ønske hinanden en god søndag,
mens man står og nyder en kop kaffe.

Konfirmandundervisning
Året op til konfirmationen får de kommende konfirmander undervisning
af præsterne i sognegården. Det foregår i skoletiden. Det er en vigtig og
spændende forberedelse i en tid, hvor kristendom fylder stadig mindre i
skolen, og kirken ønsker at skabe rum og tid til fordybelse, undren og
glæde. I den forbindelse ville det være meget dejligt at få praktisk hjælp til
bl.a. at servere frugt og saft for børnene.

Kordegne funktionen i kirken
Hele året ved højmessen læses ind- og udgangsbøn af en frivillig kordegn.
Når gruppen af frivillige er tilpas stor bliver arbejdsbyrden for den enkelte
desto mindre.

Livsmodsgruppe hver 14. dag
Viby sogn danner ramme om en gruppe på max. 8 mennesker, som mødes
hver anden mandag kl. 15 – 17. De har det til fælles, at de har mistet en af
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deres kære. Kirke- og kulturmedarbejderen er leder af gruppen. At være
sammen med og dele tanker og oplevelser med ligestillede kan være en
god støtte i en svær tid, hvor det at leve med sorgen, skal læres.

Menighedsrådet
Kirken ledes af menighedsrådet. Det er frivilligt arbejde med store
muligheder for at påvirke kirke– og kulturliv i byen. Der er mulighed for at
gå i dybden med både aktiviteter, bygninger, økonomi, personaleledelse
mm. Menighedsrådet vælges for 4 år ad gangen, næste valg er i november
2016. Er du interesseret, så hold øje med opslag i Lokalavisen, på kirkens
hjemmeside eller i kirkebladet.

Samvær for ældre 2-3 eftermiddag i måneden
Ældre har tidligere mødtes i sognegården 2-3 tirsdag eftermiddage om
måneden til kaffe og hygge. Denne aktivitet er pt på pause. Der er ikke
nok interesserede og frivillige.

Senior ferie en gang om året
Kirke- og kulturmedarbejderen arrangerer årligt en 4 dages miniferie til et
sted i Danmark, hvor det er muligt at få en god oplevelse uanset om, man
har energi til meget eller lidt. Man kan tage med på udflugter eller blive
”hjemme”. Ferien er både for dig, der har det godt med en travetur og dig,
som har det bedst med at sidde og nyde. Det vigtigste er, at nyde
hinandens selskab. Et par frivillige hjælper til undervejs.

Sogneaftener ca. 4 gange om året
Viby sogn har et samarbejde med Ravnsbjerg kirke om at holde
sogneaftener. En dygtig foredragsholder med noget på hjerte, beriger og
bevæger os. Det foregår som oftest på en tirsdag eller torsdag aften kl.
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19.30 21.30 på skift mellem Viby sognegård og Ravnsbjerg kirke. Der er
ingen tilmelding og det koster 50 kr. at deltage, inklusiv kaffe og kage.

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Denne Indsamling til fordel for verdens fattige, afholdes hvert år den 2.
søndag i marts. Har du lyst at være med til indsamlingen eller
forberedelsen?

Spaghetti gudstjeneste
Sidste torsdag i måneden (juli og december undtaget) holder præster og
børne- og ungdomsmedarbejderen en kort, børnevenlig gudstjeneste kl.
17 særligt rettet mod de 3-8 årige. Der vil være sang, leg, bibelhistorie og
Fadervor. Efterfølgende spises der spaghetti og kødsovs i Sognegården.
Arrangementet slutter kl. 18.30. Frivillige hjælper med at lave mad.
Sykreds 1 gang i ugen
Hver mandag eftermiddag kl. 13.30 – 15.30 mødes en flok kvinder for at
være sammen i ”Sykredsen” om håndarbejde, mest strik. I øjeblikket
strikkes der til egne formål.

Tirsdagsklub 1 gang i måneden
En flok frivillige initiativrige kvinder står bag ”Tirsdagsklubben”. Her
mødes kvinder den første tirsdag aften i måneden kl. 19.30 – 21.30
omkring en spændende foredragsholder. Det koster 30 kr. at deltage
inklusiv kaffe og brød.

Udflugter ca. 4 gange om året
Nogle gange om året arrangeres en eftermiddagsudflugt med bus eller
9

Er du interesseret så kontakt kirke- og kulturmedarbejder
Lisbeth Krabbe, tlf. 86148212, kirkemedarbejder@vibykirke.dk

egen bil fra sognegården. I maj er der tradition for en heldags ældre
udflugt med fuldt program og bespisning. På udflugterne er der altid et
eller andet spændende at se og høre om, og derudover er de præget af
sang og hygge.
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I kirkens frivillige arbejde kan du:





få del i et socialt fællesskab
finde mening og sammenhæng
blive inspireret af musik, foredrag og kultur
være med til at præge kirken med de ting, som
betyder noget for dig

Kirken det er dig!
Mange af kirkens aktiviteter kan kun eksistere, hvis der er
frivillige, som ønsker det og derfor bærer det. Og har du
idéer til, hvad der kunne foregå i kirkens lokaler, så er det
bare med at komme på banen.
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