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Viby Sogns Menighedsråd 
Grundtvigsvej 4 
8260 Viby J 

Blad nr. 817 
Den 26. januar 2023 

Møde kl. 17.30 
i Viby Sognegård 

Der er smørrebrød efter mødet 
 

 

 
 
Dagsorden Beslutning/referat 
Til stede: Line Villefrance, Hans Chr. Feindor-
Christensen, Lis Andersen, Jette Fisker Peders, 
Kirsten Bjerre, Jørgen Bardung, Anna Boline 
Seerup.  
Personalerepræsentant:  
Suppleanter: Jonna Bøtker 
Kirkegårdsleder: Trine Klink Raunkjær 
Referent: Mie Lomborg 

Fraværende:  
Jytte Kristensen 
Kai Frank Nielsen 
Vera Hareskov 
Lise Barnkob 
Inge-Lise Ryom Emdorf 

Salme/sang Nr. 376 Højskole sangbogen 
Punkter til beslutning  

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Forslag til nytårskuren 2023: Start kl. 

17.00, med tid til et glas og at MRM og 
medarbejdere imellem får talt sammen. 
Herefter ca. 17.30 går vi til bords, hvor vi 
starter med en lille ”nytårstale”. Menuen 
er lækker tapas. Efter middagen spil e.l. 
som HC og Sanne finder på. Kaffe og lidt 
kage, øl og vand.  
Deltagere er ansatte, præster og 
menighedsrødder. 

Tilmeldingsfrist torsdag d. 2. februar 
ved sognesekretær Mie Lomborg, 
mail: adm@vibykirke.dk 
 
 
 

3.  
a) Udformning og opsætning af stor 

opslagstavle uden for hovedindgangen. 
Pænt design, f.eks. glastavle med 
væsentligste informationer om 
åbningstider kl. 11.00 til 13.00 tirsdag, 
onsdag og torsdag samt borgeres 
kontaktmuligheder uden for 
åbningstiderne til personalet i 
sognegården og på det fælles 
kordegnekontor i Ravnsbjerg.  
DVS. bl.a. om kordegnekontorets 
kerneopgaver, kontorets adresse og 
kontakttelefonnummer – endvidere 

Forslag 3A sløjfes.  
 
3b) 
Det besluttes, at vi vil indføre et 
telefonisk system, som henviser til 
de forskellige medarbejdere i 
sognegården.  
 
Det besluttes, at sognekontoret er 
lukket mandag og fredag. De andre 
tre hverdage er der fysisk og 
telefonisk ekspedition ved 
sognekontoret fra kl. 11 - 13.  
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”navne på vore præster og deres 
kontakttelefoner samt 
kontakttelefonnummer til 
kirkegårdsledelsen. Kirketjeneres 
telefonnumre anføres, så bude, 
håndværkere m.fl. kan kontakte dem.   
Anslået anskaffelsespris kr. 10.000,00 
 

b) For at skabe mere ro omkring 
telefonbetjeningen og gæstemodtagelsen 
i sognegårdens lokaler foreslås følgende:  

 
1.Der anskaffes/etableres et telefonsystem 
(Scale hos TDC). Via systemet vil borgeren ringe 
ind til et nummer, hvor der vil være følgende 
muligheder: 
Tryk 1 for Kirkekontor vedr. navneattester, dåb, 
vielse, begravelse o.l. 
Tryk 2 for spørgsmål vedr. kirkegården 
Tryk 3 for kontakt til præster, efter tryk spørges 
til præst; Barnkob tryk 1 præst Line tryk 2 
Tryk 4 vedrørende øvrige spørgsmål. 
 
 2. Desuden anskaffes en stor skiltestander på 
fod, som kan placeres indenfor ved 
indgangsdøren tirsdag, onsdag og torsdag. 
Mandag og fredag placeres skiltestanderen i 
midten af gangarealet til venstre for indgangen, 
som en synlig markering af at der er lukket for 
indgang mandag og fredag. På tavlen skrives 
øverst, at mandag og fredag er der lukket for 
publikum på kontorerne. Desuden anføres 
åbningstider tirsdag, onsdag og torsdag på 
kontorerne kl. 11.00 – 13.00. Alle relevante 
telefonnumre anføres på tavlen. 
 

Kirkegårdskontoret er åbent alle 
dage fra kl. 11 – 13.  
Præsterne og kirketjenerne får dags-
billetter til parkeringspladserne, så 
de ved behov kan udlevere 
parkeringsbilletter til håndværkere 
og nærmeste pårørende ved 
bisættelse/begravelse mandag og 
fredag.  
 
Vi anskaffer en stor skiltestander, 
som vil orientere om åbningstiderne 
og kontaktinformation til de ansatte 
ved Viby Kirke.  
 
  

4. På mandage aflåses hoveddøren for 
offentligheden, dog således at husets 
lejere får mulighed for at låse sig ind.  

Punkt 4 udgår.  

5. Konstant åbent overvågningskamera i 
kirken uden for handlingernes perioder, 
hvis det juridisk set er lovligt  
(Line undersøger lovligheden med stift 
jurist). 

Overvågningskamera i kirken uden 
for handlingernes perioder er 
vedtaget. 
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6. Hærværk på podiegulvet i kirken 
udbedres. Pris ca. kr. 3.000,00. Regningen 
forelægges for de, som har erkendt 
hærværket.  

Godkendt 

7. Rejsegilde på Damtoften gennemføres så 
alle medarbejdere og MRM samt 
naturligvis håndværkere og rådgivere får 
mulighed for at se det færdige resultat. 
Tidspunktet aftales med entreprenøren. 

Den endelige dato for rejsegilde 
kendes endnu ikke.  
Der ansøges om solceller på taget 
via ”Den grønne pulje” i provstiet til 
den nye præstebolig på Damtoften.  
 

8. Overskudsmøbler og et defekt el-klaver i 
depotkælderen kan foræres til naboen 
Kulturhuset Viby C. 

Det vi ikke selv bruger, vil vi gerne 
donerer til Kulturhuset Viby C.  

9. Sognestøtten søges om tilskud på kr. 
10.000,00 til sommerferieturen i lighed 
med tidligere år. 

 Godkendt  
 
 

Punkter til drøftelse  
1. Elsterwerder/Venskabsmenigheden: 

 
Vi skal komme med forslag til datoer for, 
hvornår venskabsmenigheden kan komme 
på besøg her i Viby i efteråret 2023? 
 
Venskabsmenigheden opfordres til at 
imødekomme vores ønske om, at de 
bestræber sig på at tale engelsk.  

Vores forslag er fra den 28. 
september til og med d. 2. oktober 
2023.  
 
Vi opfordrer til, at Elsterwerder 
bestræber sig på at tale engelsk på 
besøget.  
Lise og Line henvender sig til 
Elsterwerder med forslaget. 

Referater fra udvalgene  
a) Forretningsudvalget  
b) Kirke- og kirkegårdsudvalget Holdt møde dags dato. Der er 

nedsat et nyt udvalg.  
Indtil 01.08.2023 er Jette formand i 
udvalget.   
  

c) Stående udvalg (Bygningsudvalg)   

d) Aktivitetsudvalg Der er rigtig godt fremmøde til de 
aktiviteter, som er blevet holdt.  
 
Vibeke Gonge udstiller malerier i 
sognegården. Der er fernisering d. 
29.01.23 efter højmessen kl. 10. 
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Bare Mænd: 
I januar 23 har Hans Chr. holdt et 
foredrag for Bare Mænd. Line skal 
holde et foredrag næste gange om 
sin tid som udsendt. 
  
Hans Christian forsøger at få fat i 
mailadresselisten fra Bare Mænd fra 
præst Henrik.  

e) PR-udvalg Anna Boline og Mads finder i 
fællesskab ud af, hvilken 
skiltestander der skal købes til 
sognegården.  

f) Relations-udvalg  
g) Elsterverda-udvalget  
h) Arbejdsmiljøudvalget  
i) Forældre-, unge- og børneudvalg  
j) Diakoniudvalg Diakoniens dag løber af stablen d. 

05.02.23.  
k) Gudstjenesteudvalg  
l) Valgbestyrelsen  
m) Bæredygtighedsudvalg Affaldssorteringen er pt. en 

udfordring.  
Hans Chr. indkalder til en mødedato 
for udvalget. 
 

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

 

a) Oversigt over Migranter i Viby Sogn, 
se bilag: Bilag 1, Migranter i Viby 

 
 

b) Vi har fået en forespørgsel fra 
Kriminalforsorgen vedr. om, vi vil være et 
samfundstjenestested, se bilag: Bilag 2, 
Samfundstjeneste 

 

Eventuelt  
Nyt fra præsterne: 
 
 
 
 
 
 

Nyt fra præsterne: 
Vores nye KK-medarbejder Sanne er 
godt i gang med at få skabt gode 
rammer for sit arbejde som kirke- og 
kultur medarbejder.  
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Nyt fra kontaktpersonen: 

Provsten har tilbudt, at præsterne 
kan få lidt aflastning i perioder fra 
en præst i provstiet, i det vi har 
mange handlinger her i sognet. 
 
Nyt fra kontaktpersonen: 
Der er enighed om, at 
medarbejderne kan overlappe 
hinandens ferier i sommerferien 23.  
 
 
 
 

Næste ordinære møde er den:  Torsdag d. 23. februar kl. 17.30 
 
 
Til underskrift: 
 


