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cafeen i Viby Ic

Viby IF og kulturen

caFeen I VIby Idrætscenter er på kort tid
blevet Vibys nye samlingssted, hvor tredje halvleg
afvikles, enten over lidt at spise, en kop kaffe eller
en øl.

mIdler tIl kUltUrarrangementer
Viby Idrætsforening har fået del i midler fra Frivillig-puljen i Roskilde Kommune to år i træk. Midlerne er øremærkede til kulturelle aktiviteter for
alle borgere, der er interesserede i at deltage.

mødelokaler
Viby IF råder over et stort mødelokale ved cafeen
med plads til 60 personer samt et mindre mødelokale til 10-12 personer.
Lokalerne er kommunale og derfor må kun godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven,
holde møder og arrangementer i lokalerne. Altså
desværre ingen private fester.
Jes og Ann Valente og har været forpagtere af cafeen i 1,5 år. De er blevet godt modtaget af alle, og
det har givet mange positive oplevelser.
hygge I caFeen
Næsten hver uge nyder et eller ﬂere hold hinandens selskab efter træning med lidt hygge i cafeen
med lidt mad eller drikke. Det styrker sammenholdet og venskab på tværs af Viby IF.
Cafeen forsøger at servicere alle idrætsudøvere der
kommer i centeret og cafeen og cafeen laver mad
til alle de arrangementer, der afvikles i Viby idrætscenter til rimelige priser.
specIelle ønsker fra sunde salater, sandwichboller, stegt ﬂæsk til thai mad, bare tag en snak
med Jes i Cafeen.

Alle sportsudøvere på 65 år og opefter, der er medlem i en af afdelingerne under Viby Idrætsforening,
udløser et beløb, derfor skal de tilbudte emner,
være noget der henvender sig bredt til så mange
personer som muligt.
Invitationerne gælder alle interesserede, men tiltrækker den lidt ældre del af medlemmerne og
byens borgere, ikke mindst fordi arrangementerne
ligger på eftermiddage midt i ugen.
FIre VIdt ForskellIge eFtermIddage
Det er foreløbig blevet til ﬁre helt forskellige eftermiddage med vidt forskellige emner.
Skuespiller Lone Hertz, humoristen Henning Hansen, præsten fra Kirke Såby, Poul Joachim Stender,
og senest Kit Liesel Dalager har underholdt store
forsamlinger i Viby Idrætcenter.
kUltUr I den kommende sæson
Torsdag den 11. september 2014, kommer Søren
Voigt Juhl og Aksel Skjoldan. Søren kender de ﬂeste
her på egnen, fra hans tid som præst i Ørsted og
Dåstrup, nu er
han forstander på
Slagelse Kloster.
Axel Skjoldan er
kendt, for sine
musikalske billedfortællinger
om de store komponister.
Søren spiller
ﬂøjte og Aksel
spiller klaver.
Der arbejdes også på et arrangement til oktober
måned med advokat Finn Jørgensen om arv og
pension.
Arrangementerne bliver offentliggjort dels i Lokalavisen Heden, ved opslag forskellige steder i byen
og på Idrætsforeningens hjemmeside
www.vibyif.dk
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