
Viby Sogns Menighedsråd 
Grundtvigsvej 4 
8260 Viby J. 

Blad nr. 804 
Den 17. august 2021 

Kl. 19.00 
I Viby Sognegård 

 
Vi starter med spisning kl.18.00 

 
 
 

Dagsorden 3. udgave Beslutning/referat 
Til stede: Lise Barnkob, , Hans Chr. Feindor-
Christensen Lis Andersen, Vera Hareskov, Kai 
Frank Nielsen, Inge-Lise Ryom Emdorf, Peter 
Lundgaard, Anna Boline Seerup, Jytte 
Kristensen, Jette Fisker Pedersen, Kirsten Bjerre 
Suppleanter: Jonna Bøtker, Karin Hjulmann 
Personalerepræsentant: Christina Kjær 
Christensen 
Referent: Inge-Bente Haiberg 

Fraværende:  
Jørgen Bardung 
Henrik Søgaard Mikkelsen 
Kirkegårdsleder Trine Klink 
Raunkjær 
 

Salme/sang Højskolesangbogen nr. 336 

  

Punkter til beslutning  
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt  

2. Godkendelse af kvartalsrapport for 2. 
kvartal 2021 (bilag fremsendt pr. mail fra 
regnskabsfører) 

Godkendt  

3. Beslutning om afholdelse af visionsdebat 
om sognets fokusområder og mål, 
herunder tidspunkt og primære emner 
f.eks. 
1) kirkegården design og udtryk 
2) flere former for gudstjeneste med 
appel til bredere publikum 
3) vort bidrag til øget bæredygtighed 

Det blev besluttet at afholde 
visionsdage 
 
Fredag den 5. november 2021 kl.11-
17 
Fredag den 26. november 2021 
kl.11-17 
Forretningsudvalget finder 
mødeleder 

4. Beslutning om afholdelse af 
høstgudstjeneste for voksne 19/9 
herunder vedrørende form og arrangør-
bemanding 

I år holdes traditionel høst-
gudstjeneste med kirkefrokost 
Hjælpere er Vera, Ingelise, og 
Kirsten 
Der lægges op til en ændring af 
konceptet til næste år. 

5. Eventuelle beslutninger om øget 
samarbejde med Café Parasollen og 
formen hvorunder det skal ske bl.a. 
Relationsudvalgets bemyndigelse 
desangående 

Der er ikke umiddelbart nogen 
begrænsninger for samarbejdet 
mellem menighedsrådet og Cafeen 
Incl. Fælles kommunikation for 
huset 3 funktioner 



6. Beslutning om afholdelse af julefrokost 
ultimo november for menighedsråd og 
personale  

Det blev besluttet at der skulle 
afholdes julefrokost fredag den 26. 
november 2021 kl.18.00 

7. Beslutning om afholdelse af studietur 
2022 inkl. tema og forslag til tidspunkter 

Studietur 3. fredag i september  
16. september 2022 kl.13.00 

8. Beslutning om afholdelse af nytårskur for 
menighedsråd og personale inkl. tidspunkt 
i uge 1 eller 2 

Torsdag den 13. januar 2022 
kl.18.00 

9. Anbefaling af emne ved forestående 
Provstiudvalgs-valg (Hans Christian 
Feindor-Christensen stiller op igen) 

Menighedsrådet anbefaler opstilling 
af Hans Chr. Feindor-Christensen 
Orienteringmøde 24. august kl.19.00 
i Fredenskirken 

10. Vedtagelse af ”Vedtægt for samarbejde 
mellem menighedsråd og provstiudvalg i 
Aarhus Søndre Provsti, Aarhus Nordre 
Provsti, Aarhus Vestre Provsti og Aarhus 
Domprovsti i Aarhus Stift om fælles 
kommunikationsfunktion” Bilag 2 
fremsendt pr. mail fra formanden 

Vedtaget  

Punkter til drøftelse  

1. På baggrund af sommerens erfaring med 
bl.a. gudstjenester søndage kl. 11.00 ses 
på erfaringer og muligheder (Lise m.fl.) 

Lise efterlyser tilbagemeldinger om 
erfaringer omkring gudstjenester 
med og uden dåb og tidspunktet 
kl.11.00 her om sommeren. Samt 
hvordan det har været omkring 
Coronagudstjenester. 
Så tager gudstjenesteudvalget det 
med i deres arbejde 

2. Kan der opstilles en ½ års-kalender for alle 
aktiviteter udgående fra kirke og sogn til 
internt brug for overblikkets skyld? (Inge-
Bente m.fl.) 

Medarbejderne kigger på opgaven 
og får lavet et overblik til internt 
brug 

3. Vikarbehovet blandt medarbejdere i 
sommerperioder; hvordan organiseres 
det? (Lis m.fl.) 

Lis tager sig af opgaven 

Referater fra udvalgene  

 
Hvilke planer gælder for resten af året? 

På baggrund af sommeren har der 
ikke været holdt udvalgsmøder 

a) Forretningsudvalget  

b) Kirke- og kirkegårdsudvalget  
c) Stående udvalg (Bygningsudvalg)  

d) Aktivitetsudvalg Næste møde 8/9 
Byvandring og Skt. Hans er afholdt 
før ferien 



Navneskilte til arrangementer 
ønskes og gule veste til vagter til 
konfirmationer 

e) PR-udvalg  
f) Relationsudvalg  

g) Elsterverda-udvalget  

h) Arbejdsmiljøudvalget Næste møde 1/9 
i) Forældre-, unge- og børneudvalg  

j) Diakoniudvalg  
k) Gudstjenesteudvalg  

l) Koordinationsudvalg  
m) Valgbestyrelsen  

n) Bæredygtighedsudvalg  

Orientering – skrivelser og meddelelser 
Orienteringspunkter. Tages kun op til drøftelse, 
hvis der er kommentarer fra menighedsrådets 
medlemmer. 

Helhedsplan for Skanderborgvej 
Indkaldelse til afsluttende 
budgetsamråd 8/9 kl.19.00 i Holme 
Sognegård 

a) Siden sidst fra præsterne Lise fortalte om sine konfirmationer 
og om en praktikant. 

b) Fra kontaktpersonen intet 

Eventuelt  

  
Næste ordinære møde den 21. september 2021 
kl. 19.00  AFLYST 

Næste møde ændret til 19. oktober 
2021 

 


